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 درجة تحقق الهوية البصرية في تصميم شعارات الجامعات الردنية

 إعداد 

د ياسر يوسف العتومعما  

 إشراف

 د. وائل عبد الصبور

 الملخص   

 الهویة البصریةو الجامعي الشعار تصمیم ما بین عالقة الكشف عن ال هدفت هذه الدراسة إلى

تصمیم شعارات الجامعات  لقاء الضوء على مناهج التصمیم المختلفة المتبعة فيإ للجامعة، و 

ردنیة مع عناصر هویتها اتساق شعارات الجامعات األ مدى تحدید لىكما سعت الدراسة إ.األردنیة

تحلیل تصمیم شعارات الجامعات األردنیة وبیان نواحي القوة والضعف في تلك  وكذلك.البصریة

 .التصمیمات

ریة في تصمیم تحقق الهویة البص درجةهي  ما :األساسيعلى التساؤل لإلجابة هذه الدراسة  سعىت

تحقیق أهداف هذه الدراسة استخدم الباحث المنهج المسحي لو  ردنیة؟األشعارات الجامعات 

وقد تم  واحد،واستخدم الباحث االستبانة كأداة لجمع المعلومات وتكونت من محور  الوصفي،

 .الخبرةالمصممین األردنیین ذوي من  11 اختیار العینة بطریقة العینة العشوائیة ومكونة من

 .العالمة التجارية الشعار، البصرية،درجة تحقق، الهوية  المفتاحية:الكلمات 
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Abstract 

The aim of this study is to unveil the relationship between the university logo 

design and the visual identity of the university, and to Focus  highlight on the different 

design methods used in designing logos of the Jordanian universities.In addition this 

study attempts to identify the degree of consistency between the the Logo design and 

elements of the visual identity of Jordanian universities. Also to analyze Logos of the 

Jordanian universities, and detect the different aspects of strength and weakness in those 

designs. 

The study attempts to answer the main question:What is the degree of achieving 

the Visual Identity in designing the Logos of the JordanianUniversities? , In order to 

achieve the goals of this study the researcher  used  aSurvey  descriptive method for 

collecting data, and used a questionnaire as a tool consists of one axis. The 

questionnaire has been distributed on a random specimen of 85 Experienced Jordanian 

designers. 

Keywords: degree of achieving, Visual Identity, Logo, Trademark. 
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 الفصل الول

 وأهميتهاالدراسة  خلفية

 المقدمة

، لكن لو التسویق الحدیثةحد مفاهیم التصمیم و أبناء الهویة البصریة  نأادر للذهن قد یتب

حیث كان أصحاب المواشي یستخدمون الحدید الحار  نه قدیم قدم الزمان،أبحثنا في المفهوم سنجد 

ول ظهور للهویة البصریة كان للداللة على الملكیة أ نأة وتمییزها عن غیرها، بمعنى لوشم الماشی

ریخیة الحقة استخدم التجاریة. وفى مراحل تا لعالمةك كان بدایة ظهور ما یعرف الیوم باوذل

 الوشم بالنار لتمییز بضائعهم التجاریة وماشیتهم.  ا  شوریون أیضالفراعنة واأل

وقد تطور وانتشر تصمیم العالمة التجاریة في العصور الوسطى بشكل ملحوظ، حیث 

ن دول المشرق والدول األوروبیة في تطور استخدام العالمة أسهمت حركة التبادل التجاري بی

التجاریة فأصبح لكل تاجر تصمیم ممیز للتعریف بنوعیة منتجاته أو للتعریف بالجهة التي تنتج هذا 

 المنتج.

شر ، وانتشار واخر القرن الثامن عأالصناعة والتجارة في أوروبا في  ومع توسع حركة

ستخدمت إبیة والفضیة في فرنسا وبلجیكا ، طرزة والمشغوالت الذهنسجة المتصنیع االثاث ، واأل

التجاریة عند  المصانع الشعارات للتدلیل على جودة وأصالة المنتج . وبذلك ترسخت داللة العالمة

، وبالتالي أد الداللة على الملكیة أو المنشعن مجر  بدال  المنتج رتبطت بطبیعة إ قطاع المستهلكین و 

وتم استخدامها بشكل موسع للترویج للمنتجات  التجاریة،في مفهوم العالمة حصلت نقلة نوعیة 

 والبضائع التجاریة.
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القرن التاسع عشر وظهور السلع المعلبة، استخدمت المصانع العالمات وفى نهایات 

كتسب تصمیم العالمة التجاریة أهمیة كبرى في إ أساسي في بناء هویتها البصریة و  التجاریة كعامل

 لتسویق. عملیة ا

 العشرون،ومع نهایة الحرب العالمیة الثانیة وتوسع الطبقة الوسطى في منتصف القرن 

للتغیرات العدیدة في األنظمة  في العالم الجدید نتیجة التجارةٕازدهار و وتطور الثورة الصناعیة 

جود ما وبالتالي توجب و  المنتجات،قتصادیة والسیاسیة، ظهرت المصانع التي تنتج كم هائل من اإل

لعبت العالمة التجاریة لتلك المصانع دورا  مهما  حتى أصبحت عامال  أساسیا   للمستهلك، فقدیمیزها 

  والتسویق.في عملیات اإلعالن 

ومع نهایات القرن العشرون أصبحت العالمة التجاریة جزء ال یتجزأ من الهویة البصریة 

و تعلیمیا ، یتطلب تصمیم أو خدمیا ، أا ، وأصبح إنشاء أي نشاط سواء كان تجاری سسات،المؤ لكل 

 ومعبرة عن طبیعة نشاط المؤسسة.  جاذبة،هویة بصریة 

وقد اكتسب تصمیم الشعار الجامعي أهمیة كبرى في تصمیم الهویة البصریة للجامعات، 

 الدراسیة،والتسویق لبرامجها  الجامعة،في اإلعالن عن  محوریا   حیث تلعب الهویة البصریة دورا  

رسال إ و  الجامعة،الجمهور المستهدف عن نطباع إیجابي لدى استقطاب الطلبة الجدد، وترك او 

ومتمیزة عن غیرها من الجامعات كشخصیة مستقله  الجامعة وهویتها هة واضحة عن توجرسال

  خرى.األ

والشعار الجامعي یمكن أن یكون عبارة عن رمز أو رسم أو اسم أو حروف مختصرة، أو 

وهو بذلك  ،انتشارا  وأكثرها  ستخداما  ار عناصر الهویة البصریة للجامعة بق، وهو أكثخلیط بین ما س

 یكون بمثابة الوجه الذي یتم التعرف من خالله على الجامعة. 
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 ( Color)  ، واللون ( Shape)  الشكل ،هيان اهم العناصر األساسیة المكونة للشعار 

الشعار، ء أهم العناصر األساسیة في بنا، ویعد الشكل من ( Typography ) و المحرف، 

والشكل هو عبارة عن مساحة إیجابیة مصمتة، واألشكال عدیدة منها المنتظمة )الهندسیة( كالدائرة 

 والمربع والمثلث، ومنها غیر المنتظم )العضوي( وهي كثیرة في الطبیعة. 

وفى الشعار بشكل ختیار المجموعة اللونیة في تصمیم الهویة البصریة بشكل عام اویعد  

ویعزى لأللوان التأثیر البصري األقوى على المشاهد، وتعد  التصمیم،خاص من أهم خطوات 

النتباه الجمهور. وقد أكدت العدید من الدراسات على عالقة األلوان المختلفة  العنصر األكثر جذبا  

 ى وٕان لم یدرك ذلك.ات نفسیة متباینة على المشاهد حتبإحداث تأثیر 

العدید من  ن  أذ إة كبرى، في تصمیم الشعارات أهمی المحارفستخدام إل فإن وآخیرا  

وهذا النمط من الشعارات هو األوسع  ،المحارفتصمیمات الشعارات تعتمد بشكل أساسي على 

الكتابیة، والشعارات  الخطوطلتنوع أسالیب تصمیم  . وتتمیز الشعارات الكتابیة بالتنوع تبعا  انتشارا  

ویغلب على الشعارات الكتابیة الجامعیة  للمتلقي،ما تمتاز بالوضوح والوصول السریع  لبا  الكتابیة غا

 .والوقارطابع الرصانة 

همیة دراسة تصمیم الشعار كعنصر محوري من الهویة البصریة أومن هنا تتضح 

 اتها.وبالتالي المساهمة في الترویج لخدم ،رؤیتهاو للجامعات األردنیة بما یعكس فلسفة الجامعة 
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 :الدراسةمشكلة 
وجود  هشعارات للجامعات األردنیة تبین لطالع الباحث على العدید من تصمیمات الابعد 

العدید  بین قصور في تصمیم بعض الشعارات الجامعیة األردنیة، وكذلك وجود درجة من التشابه

 فيردنیة شعارات بعض الجامعات األ نجاحمیم تلك الشعارات. كما تبین للباحث عدم اتص من

هتمام بتصمیم شعارات بعض الجامعات األردنیة یعكس عدم اإل. ان للجامعة البصریةة هویال تحقیق

 . للجامعةالهویة البصریة  اإلهتمام بتصمیمعدم 

مع  تصمیمات شعارات الجامعات والكلیات الجامعیة األردنیة فين وجود تشابه أكما 

نما یعكس عدم إدراك تلك المؤسسات إت أجنبیة، تصمیمات شعارات جامعا ، أو معبعضها البعض

الباحث هویتها البصریة. ویسعى  صراأهم عن من عتبارهإها بل شعار ممیزالتعلیمیة ألهمیة تصمیم 

لقاء الضوء على نواحي القوة والضعف في تصمیم شعارات الجامعات إمن خالل هذه الدراسة الى 

 األردنیة. 

 :الدراسةهداف أ
 الى:ة تهدف هذه الدراس

 . والهویة البصریةما بین الشعار  العالقة توضیح .2

التصمیم المختلفة المتبعة في تصمیم شعارات الجامعات  تجاهاتالقاء الضوء على إ .2

 األردنیة.

 .لهویة البصریة للجامعات االردنیةالشعار في تصمیم ا مكونات ترابطالتعرف على درجة   .2

تلك  الضعف فيو  القوةبیان نواحي تحلیل تصمیم شعارات الجامعات األردنیة و   .4

 .التصمیمات

 البصریة.ة الجامع ةهویمع  شعارالتساق ابیان مدى  .1
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 أهمية الدراسة:

حقیق المحوري في تمثیل وت الدراسة من أهمیة تصمیم الشعار ودوره تنبثق أهمیة هذه

 عن غیرها في تمییز أي مؤسسة والتي تمثل عنصرا أساسیا   ،ردنیةاألالهویة البصریة للجامعات 

لتصمیمات شعارات جمیع الجامعات األردنیة وتسعى لبیان  كما تقدم هذه الدراسة تحلیال   .بصریا  

  التصمیمات.القوة والضعف في تلك  نواحي

 :ویمكن للجهات التالیة أن تستفید من هذه الدراسة

 ردنیةالجامعات األ .2

 خاصبشكل  الجامعیة ومصممو الشعاراتبشكل عام، مصممو الشعارات  .2

 طلبة التصمیم الجرافیكي .2

 في مجال التصمیم الجرافیكي إثراء المكتبة العربیة .4

 أسئلة الدراسة :

 تتمحور أسئلة الدراسة في السؤال الرئیسي التالي :

رية في تصميم تحقق الهوية البص درجةفي  (<_ 0.05)هل توجد فروق ذات داللة إحصائية 

 ؟ردنلجرافيك في ال صممي اردنية من وجهة نظر مشعارات الجامعات ال 

 : الدراسةحدود 

 : المملكة األردنیة الهاشمیة   الحدود مكانية

 م 2521-2262:  الحدود زمانية

: شعارات الجامعات األردنیةالحدود موضوعية     



7 
 

 محددات الدراسة : 

ومن خالل اطالع الباحث یرى أن هذا الموضوع ال  الموضوع،قلة المراجع العربیة في هذا  .2

 .د االهتمام الكافي في األردن رغم أهمیتهیج

و اإلكتفاء بوجود شعار  الهویة البصریة الجامعات األردنیة بموضوعهتمام بعض إعدم  .2

 .خاص بها 

 مصطلحات الدراسة :

ناحیـــة و  نظریـــةالتـــي تفیــد موضـــوع الدراســة مـــن ناحیــة  مصــطالحاتوضــع الباحـــث مجموعــة مـــن ال

 :تياآلوهي ك إجرائیة

التصمیم الجرافیكي على أنه یعرف :  ( نظریا  )  Graphic Design فيكيالتصميم الجرا

عملیة االتصال المرئي وحل المشكالت باستخدام واحد أو أكثر من مكوناته الرئیسیة التي تتمثل 

والرسوم التوضیحیة  ((Photographyوالتصویرالضوئي  Typography))التایبوغرافي  -في :

(Illustration).  صمیم الجرافیكي حقال  فرعیا  من االتصال المرئي یعتبر التو(visual 

communication)  وكذلك تصمیم االتصاالت(communication design) یتم  نا  ا، ولكن أحی

  (Millman, 2008)  .استخدام مصطلح "التصمیم الجرافیكي" بشكل مترادف

ص واسع من فروع تخص( بأنه  2521،بول هاریس غافن أمبروز وقد عرفه الكاتبان )و 

المحارف  المعرفة ویعنى باإلبداع البصري، ویشمل جوانب عدة منها اإلخراج الفني و

Typography))  وتنسیق الصفحات وتصمیمها وتصمیم الشعارات الرقمیة وجوانب إبداعیة أخرى

 .هو إیصال رسالة بصریة معینة للجمهور المستهدف منه والهدف
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العناصر البصریة ، مثل الخطوط  هو فن و مهنة اختیار و ترتیب:  (جرائیا إ)  التصميم الجرافيكي

 لى المتلقي .إلوان ، وذلك لنقل رسالة الصور و الرموز الرسومیة و األو 

" لشركة ما والتي بصریة( : هي مكونات "الصورة ال نظریا   ) Visual Identity الهوية البصرية

 Bromley( 2552ترید الشركة أن یراها المستهلكین بها. )

التــي صــممت التفــاق وتســهیل تحقیــق  " الشــركة ةشخصــی هــي "جرائیــا ( :  إ)  الهويةةة البصةةرية

 الشــركة میتقــد الشــعار فــي، واســتخدام شــعارال فعــادة مــا تتجلــى بوضــوح عــن طریــق ،أهــداف العمــل

 ةیـاللون و المجموعـات ،الشـعار و عنوان الشركة ، من تتكون الهویة البصریة بشكل عام،. جمهورلل

،  ، والواجهـــة، وتخطیطـــات الصـــفحةالتـــي اســـتخدمت فـــي الشـــعار و ستســـتخدم فـــي الهویـــة البصـــریة

رها من مثل هـذه األسـالیب للحفـاظ علـى االسـتمراریة البصـریة والتعـرف علـى وغی ومالبس الموظفین

 .شركةللالعالمة التجاریة عبر جمیع المظاهر المادیة 

مة ال( : هو رمز أو صورة أو عنصر مرئي یستعمل للداللة على ع نظریا   ) Logo  الشعار

يء معین، أو لتوضیح فكرة، صیة شعلى خصو  للداللة نظریا   یستعمل تجاریة أو سلعة معینة، وقد

 یحاكي الناس عن طبیعة عمل ما یمثله وقد یمثل الشعار أیضا دولة أو مدینة أو اتحاد دول أوو 

 (2551،ربي)العهیئة.   منظمات أو أیة مؤسسة أو شركة أو

وهـــو مســـتمد مـــن أصـــل یونـــأني: (  LOGOTYPE) اختصـــار لعبـــارة  هأنـــویعـــرف الشـــعار 

بمعنـى  (τύπος)، والمقطـع الثـأني (word)أي كلمـة (  (logosعنـى بم ( (λόγοςالمقطـع األول 

(typos)  أي بصــمة(imprint هــو عالمــة جرافیكیــة أو شــارة أو رمــز یمســتخدم لمســاعدة وتعزیــز )

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1_(%D8%B1%D9%85%D8%B2)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1_(%D8%B1%D9%85%D8%B2)
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نص االسم الذي یمثله  أو یتضمن (logotype)إدراك المتلقین. وقد یكون تصمیما  مجردا  أو شكلیا  

 .( (wordmarkعالمة كتابیة في شكل

 (2014) (Oxford University Press)مطبعة جامعة أكسفورد  هقد عرفتف( :  جرائیا  إ)  الشعار

عالمة )جرافیك( أو رمز یستخدم لدعم االعتراف العام وتعزیزه. وقد یكون من تصمیمات »بأنه: 

 .«مجردة أو مجازیة أو أن یتضمن نص االسم الذي یمثله في شكل عالمة مرئیة 

هي أداة تساعد الشركات على المنافسة في ما بینهم و :  ( نظریا   )  Brandتجارية العالمة ال

تمییزهم عن بعضهم البعض ، و هي أیضا  تساعدهم على عمل إتصال عاطفي مع عمالئهم ، 

القویة هي التي تعتبر ممیزة و مختلفة عن  عالمة التجاریةولكي یكونوا دائما  في ذاكرتهم ، و ال

 عالمة التجاریةكلما كانت الو ذات عالقة قویة مع الجمهور ، و لشركات المنافسة مثیالتها من ا

 Wheeler) ,2522 (أقوى كلما زادت ثقة الناس بها . 

شخص ما عن شيء ما ، شيء ما ینوب عن  كمفهوم عام  ( 2524) العبیدي اكما عرفه

ارة الى جهة إنتاجیة أو بوصفها أیضا  دالة بصریة ذات قیمة إتصالیة تعنى باإلشبصفة ما ، و 

 خدمیة أو حتى ثقافیة .

 لها یرمز  و ملموسة والغیر الملموسة الجوانب من مزیج هي:  (  جرائیا  إ)  عالمة التجاریةال

لها  تأثیر و قیمة تخلق أن یمكن صحیح بشكل إدارتها تم إذا والتي ، الشعار وأ تجاریة بالعالمة

 (Swystun (2007 , .عند المتلقي 
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الحروف بغرض  أسلوب ترتیب و فن هو) نظریا  ( :  Typography تابة أو المحارفالك

 تیبو تعني تیبوغرافي كلمة و، للمتلقي جاذبة قراءة والهلة لجعلها مرئیة وسو مكتوبة لغة  إنتاج

  . المتعددة األشكال و التكوین و الرقمي الرسمي تمثل يغراف و المساحه و الشكل تعني

www. ar.wikipedia.org , May,2018 )) 

وحجم وطول  عائلة الخط ترتیب الحروف یشمل كل من اختیار) إجرائیا  ( :  الكتابة أو المحارف

 و الخط والمسافة بین السطور وبین الحروف وحتى تعدیل المسافة بین زوجین من الحروف

على  غالبا   ویعتمد فیه ، المصمم وسیلة تبین مدى الحس الفني لدى و هي،  ترقیمعالمات ال

 استخدام الحروف. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A3%D8%A8%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A3%D8%A8%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D9%85%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D9%85%D9%85
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 الفصل الثاني 

 الدراسات السابقةالدب النظري و 
 ثالثالمبحث ال

 والهوية البصرية:العالقة بين الهوية التجارية 

خصوصیة تصمیمها للمؤسسات بشكل  الشعارات وتتناول هذه الدراسة مفهوم الهویة البصریة في 
و الهویة و مثل هذا الموضوع یتطلب تسلیط الضوء على مفه خاص،عام و للجامعات بشكل 

فلكل منهما دورا  خاصا  داعما  لشخصیة المؤسسة و تفعیل  البصریة،التجاریة و عالقتها بالهویة 
دورها من خالل رؤیتها و عالقتها بالجمهور المستهدف و كیفیة ادراكه لها ، في هذا الفصل 

 یة و الشعارات.نتطرق الى دراسة الكثیر من المفاهیم المتعلقة بالهویة التجاریة و الهویة البصر 

إن أهم ما یمیز أسواق الیوم العدد الهائل من العالمات في نفس الصنف من المنتجات؛ إال أن 
القلیل مـن هذه العالمات یتمتع بالجاذبیة والتفضیل من طرف المستهلكین. إن سبب تمیز هذه 

میز والشخصیة العالمات هو مجموعة الخصائص التي تتمیز بها، فهي تتمیز بالحركیة واالسم الم
وأسلوب ممیز للحیاة وفلسفة خاصة وطبقة اجتماعیـة ممیزة؛ إن هذه الصفات هي في الحقیقة 
جوهر تتمیز به هذه العالمات، وكلما استطاعت المؤسسة أن تتحكم فیها كلما كان أداؤها أفضل 

 .في األسواق التي تستهدفها

الشركة( ، وتجتمع جمیعهـا في مفهوم تنعكس هذه الصفات بمجملها وتتجسد في اسم المنتج )أو 
ا لم تجد االهتمام الالئق بها من أنه"الهویة التجاریة" ؛ و رغم أهمیة الهویة بالنسبة للعالمة إال 

طـرف المؤسسات إال في العقود القلیلة الماضیة، إذ أدركت أن النجاح ال یتحقق من خالل اعتبار 
ظیفیة للمستهلك بل یتحقق من خالل تقدیم مجموعة المنتج وسیلة إشـباع الحاجات والرغبات الو 

المفاهیم والمعاني والعواطف واألفكـار باإلضافة إلى الجانب الوظیفي للمنتج؛ أي أن مؤسسات الیوم 
تسعى إلى تجاوز المفهوم السائد على أن المنتج كینونة مادیة، إلى معاني أكثر تمیزا  تكون بمثابة 

 .تجات المؤسسة وعالمات منتجات المنافسةالعنصر الفاصل بین عالمات من

 (2557)عبادة ،
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إن التعریف السائد والمتفق علیه من طرف الباحثین للهویة التجاریة " هي أنها الطریقة التي تود 
وبذلك فالمؤسسة التي تسعى ،  "المؤسسة أن تظهر بها عالمتها التجاریة في السوق المستهدف

كیف نرید أن یرى المستهلكون عالماتنا  : رح التساؤل التاليلبناء هویة لعالمتها التجاریة تط
أي أن المؤسسة تجد جد یة / عفویة ....إلخ ،  التجاریة ؟ تقلیدیة / عصریة ، وظیفیة / نفـسیة ،

المطاف تقوم باختیار ما یتناسب مع ثقافتها و ثقافة  نفسها أمام العدید من الخیارات، و في نهایة
 (2557)عبادة ، .ستهدفمجتمع المستهلكین الم

Graham Dawlling  (2552 )مقترحین من قبل الكاتب )غراهام داولینغ ( هنالك طریقتین 
 :لتكوین الهویة التجاریة

 معین هویة العالمة التجاریة . 
 جوهر العالمة التجاریة . 

اریة أن مجموعة الخصائص التي یمكن للهویة التج أنهاالهویة على : یرى الكاتب  الطريقة الولى
تتطور من خاللها؛ وقام بتلخیص هذه العناصر فیما یسمى بـمعین الهویة التجاریة ، و تتلخص هذه 

 العناصر في :

  المظهر: و تتمثل في مجموعة الخصائص المادیة التي تطفو إلى ذهن المستهلك بمجرد
 .تذكر العالمة التجاریة

 كن للعالمة أن تتبناهاالشخصیة: وهي مجموعة خصائص الشخصیة البشریة التي یم. 
  المحیط الثقافي: و یتمثل في مجموعة القیم والقوانین والمعارف والمعتقدات التي تشتق منـها

العالمـة التجاریة ثقافتها؛ ومن بین أهم المصادر التي یمكن للعالمة أن تشتق منها ثقافتها، 
ة األلمانیة، اكتسبت الثقاف (Mercedes) بلد منـشأ العالمـة التجاریة، فعالمة

 ( اكتسبت الثقافـة األمریكیة...الخ. (Coca colaوعالمة
  العالقة: ویتمثل في األسلوب الذي یمكن للعالمة أن تثیر به المستهلك. فهنالك من

العالمات التي تثیر عواطف المستهلكین، و أخرى تثیر الفضول، وأخرى تثیر النشاط و 
 الحیویة...الخ.

 لحقیقیة التي تقدمها العالمة للمستهلكیناالنعكاس: و هو الصورة ا. 
 منطق التفكیر والفلسفة: وهي الصور الذاتیة التي تثیرها العالمة لدى المستهلك. 
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وما یمكن اإلشارة إلیه هو أن هذه العناصر المذكورة و المبینة في طریقة معین الهویة التجاریة 
دة أن تستغني على أي من هذه تعمل بشكل متناسـق، وال یمكـن للعالمة ذات الصورة الجی

 .العناصر

: جوهر العالمة التجاریة ، حیث یتلقى المستهلك في حیاته الیومیة بعدد ال یمكن  الطريقة الثانية
حصره من العالمات التجاریة، و ال یكاد یجد مكانا  ال یرى فیه صورة السم أو شعار عالمة معینة، 

حات العامة، ومثل إعالنات التلفاز وأخرى عبر الجرائد، مثل اللوحات اإلعالنیة في الطرقات و السا
وحتى اإلعالنات الموجودة على المواقع اإللكترونیة و على منصات التواصل اإلجتماعي . و لكن 
السؤال الذي یمكن طرحه، ماذا تبقى في ذهن المستهلك من بین جمیع تلك العالمات ؟ و ماذا بقي 

 .ناصر المكونة لتلك العالمات ؟في ذهن المستهلك من الخصائص والع

و یمكن تحدید بقایا المعلومات العالقة في ذهن المستهلك عـن العالمات التي سبق و إن اشترى 
عن طریق نموذج مكون من سؤالین  ،منتجا أو منتجات منها، أو التي اكتفى برؤیة اإلعالنات عنها

 :و هما 

  عملیة التواصل مع المستهلكین ؟ما هو الدور الذي قامت به العالمة التجاریة في 
 ماذا بقي من العالمات في أذهان هؤالء المستهلكین ؟ 

لإلجابة عن السؤال األول تقوم المؤسسة بدراسات سیمیولوجیة تحاول من خاللها معرفة نوع 
الرسائل التي تلقاها المستهلك من خالل العملیة االتصالیة للعالمة؛ وتعتمد هذه المرحلة على 

 .التاریخیة للعالمـة و العالمات المنافسة الدراسات

أما اإلجابة عن السؤال الثاني فیتم من خالل الدراسات النوعیة بطریقة المقابالت الجماعیة، یـتم مـن 
خاللها تحدید بقایا الرسائل العالقة في ذهن المستهلك والتي تلقاها عبر عملیة االتصال بالعالمة 

 .أو استعمال منتج أو )منتجات( العالمة أم الالتجاریة سـواء قـام باستهالك 

 : أدوات بناء الهوية التجارية 

بعد التطرق الى أهم الطرق الخاصة بوضع هویة العالمة التجاریة، بعد ذلك تأتي مرحلة أكثر 
تقدما ، وهي الوسائل واألدوات والنشاطات التي یتم عبرها بناء هویة العالمة التجاریة؛ و یمكن 

 ألدوات في ثالث مجموعات رئیسیة :تلخیص هذه ا
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 عناصر مرتبطة بالمنتج أو الخدمة ) المنتج، تصمیم العبوة . ( 
 )عناصر مرتبطة بالترویج ) اإلعالن، الموقع اإللكتروني، إستراتیجیة المؤسسة . 
 ) عناصر مرتبطة بالعالمة التجاریة ) الهویة البصریة 

المنتج جوهر التقاء المستهلك مع المؤسسة، و لو أنه ، یمثل  العناصر المرتبطة بالمنتج أو الخدمة
لم تكن لهذا المستهلك حاجة أو رغبة تدفعه لالستهالك فال یمكن أن یقتني أي من المنتجات؛ ورغم 
أن لجودة المنتج أهمیة بالغة في قرار الشراء إال أن الكثیر من المؤسسات تجاهلتها واتجهت نحو 

ال بصورة مبالغ فیها تصل بها في كثیر من األحیان إلى الغش و األسالیب الترویجیة وطرق االتص
التضلیل؛ وحقیقة األمر هو لو أن المؤسسة استطاعت أن توفر منتجات في مستوى عالي من 
الجودة و تقنع المستهلكین بشفافیة وبدون مبالغة بجودة هذه المنتجات من الناحیة الوظیفیة أو 

اح المنتج و ترسیخ عالمته في أذهان المستهلكین وتنتقل التصمیمیة فإنها ستزید من فرص نج
 (2557)عبادة ، .الهویة من أنها شيء تریده المؤسسة إلى صورة راسخة في ذهن المستهلك

إن أول ما یقابل المستهلك عند تعرفه على المنتج هو الغالف الخارجي، إضافة للدور األساسي 
لف والكسر والتحلل أثناء عملیتي النقل والتخزین فهو الذي یلعبه الغالف في حمایة المنتج من الت

یلعب دورا  سیكولوجیا  هاما  في الترویج للسلعة، فهو بمثابة رجل البیع. ولكي یكون للعبوة أثر 
إیجابي في جذب المستهلكین یجب أن تعمل على دعم هویة عالمة المنتج من خالل األلوان و 

 .ل الممیز بحیث تكون ذات جاذبیة تثیر رغبة المستهلكالتناسق بینها والتصمیم المبدع والشك

 (2557)عبادة ،

، مثل اإلعالن التلفزیوني إذ تستخدم المؤسسات اإلشهار عبر التلفاز من  عناصر مرتبطة بالترويج
أجل إعطاء الهویة أكثر حیویة، فهو القناة التي تسمح للمستهلك بااللتقاء بأغلب عناصر الهویة 

باإلضافة إلى ذلك فإن  باقي عناصر المزیج الترویجي تلعب أدوارا  متفاوتة في  ،المذكورة سابقا  
تسویق الهویة التجاریة ؛ وأهـم شيء تتخذه بعین االعتبار عند قیامها بوضع سیاستها هو العمل 

 .على التنسیق والتكامل بین جمیع قنواتها االتصالیة؛ مما یجنب المؤسسة تضارب في رسائلها
 (2557)عبادة ،
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موقع إلكتروني تفاعلي، حیث ال تكاد في زمننا هذا تجد مؤسسة ال تملك موقعا إلكترونیا خاصا  
بها، أو صفحة  خاصة بها عبر منصات التواصل اإلجتماعي، و أقل ما یمكن تقدیمه عبر موقعها، 

 أو خدماتها . اهو التعریف بالمؤسسة ومنتجاته

طرف المؤسسة، هو جعل إستراتیجیة العالمة التجاریة  و من بین أهم األهداف الواجب بلوغها من
تعمل بطریقة متكاملة ومتناسقة مع اإلستراتیجیة العامة للمؤسسة؛ فهي تسعى لتطویر الهویة 

 (2557)عبادة ، .التجاریة من أجل بلوغ األهداف العامة للمؤسسة

یة التجاریة و الهویة البصریة ، وهنا تتواجد العالقة ما بین الهو  عناصر مرتبطة بالعالمة التجارية
، إذ ان الهویة البصریة تعتبر جزء من عناصر بناء الهویة التجاریة ألي مؤسسة تسعى لتكوین 

، الرمز أو Logoشخصیة متكاملة خاصة بها ، حیث ان الهویة البصریة بمكوناتها وهي ) الشعار 
( تسهم و بشكل كبیر في Slogan، الشعار اللفظي Colors، المجموعة اللونیة Shapeالشكل 

توحید شكل المؤسسة البصري الذي ترید المؤسسة أن یراها المستهلك و بالتالي اإلسهام في نجاحها 
 و تمیزها ، و سیتم شرح مفهوم الهویة البصریة و مكوناتها الحقا  في الدراسة بالتفصیل . 

 مفهوم و أنماط الهوية البصرية :

ت والممیــزات و الخصــائص التــي تمیــز مؤسســة عــن الهویــة البصــریة هــي مجموعــة الصــفا

فكـار فـي عقـول المتلقـین ، وس ) المرئي( الذي یكـون االنطباعـات واألحسلجزء الممنافسیها ، وهي ا

یل تحقیــق فیــتم تصــمیم الهویــة البصــریة التجاریــة وغیرهــا علــى شــكل " شخصــیة " للمؤسســة ، لتســه

 ( 2521) القرعان ، االهداف المرجوة منها .

أهــم عوامــل نجــاح إعــالم الشــركات والمؤسســات المختلفــة هــي امتالكهــا هویــة بصــریة  أحــد

متمیزة في أسواق حیویة ملیئة بعناصر اإلعالنات المرئیة والمكتوبة، وبعد اتمام تصـمیم شـعار قـوي 

 المؤسسة منسجما  بیستند على قیم واهداف المؤسسة ، تأتي المرحلة التالیة في جعل كل ما له صلة 

 .، و الكتابة والرمزیة ، األلوان العناصر، سقا  مع هذا الشعار من حیثومتنا
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بشكل عام الهویة البصریة ترقـى الـى مجموعـة مـن المواصـفات التـي تعمـل ضـمن مجموعـة 

علــى اســتمرار صــورتها مــن المبــادت التوجیهیــة ، وهــذه المبــادت تحكــم عملیــة تطبیــق الهویــة وتحــافظ 

ي متلقــي أو مســتهلك التعــرف علــى الهویــة ت ، وبالتــالي یمكــن ألهــذه المواصــفاطــار إالذهنیــة  فــي 

البصــریة للمؤسســة و معرفتهــا كشــعار او عالمــة تجاریــة تحمــل مواصــفات معینــة تــؤثر بــدورها علــى 

 ( 2521مكانة المؤسسة وقیمة شعارها . ) القرعان ، 
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 :، و تشمل الشعارباإلضافة الى  الجرافیكیة تصمیمات المؤسسة كل وتتألف الهویة البصریة من

 و  جمیــع المطبوعـــات وأوراق المراســالت والمغلفـــات وبطاقــات التعریـــف الخاصــة بـــالموظفین

، باإلضـــــافة الـــــى المطبوعـــــات الترویجیـــــة مثـــــل ) مطویـــــات ، كتـــــالوج ، نشـــــرة ،  المجـــــالت

 . ملصقات (

 وضــع زي ومالبـس المــوظفین والعــاملین، ویــتم اختیارهــا بحیـث تتماشــى مــع الــوان الشــعار و 

الشــعار علــى ســبیل المثــال علــى ربطــة العنــق والدیباجــة التــي تحمــل اســم الموظــف، أو ســترة 

 .وقبعة العاملین

 المركبات التابعة للمؤسسة . 

 ث و یشمل التصمیم الداخلي مثل اإلستقبال ، مكاتب الموظفین و اإلداریین .الدیكور واألثا 

 كترونیة تصمیم المواقع اإلل. 

 جتماعيى منصات التواصل اإلات المؤسسة علتصمیم صفح . 

   Paul Harris و )بـول هـاریس (،   Gavin Ambroseوقـد قـام الكاتبـان ) غـافن أمبـروز ( 

 تي :وهي كاآل نماطألى ثالث إالهویة البصریة  نماطبتقسیم ا( 2521)

بــرز فیهــا شــعار واحــد ی: وهــي هویــات (  Monolithic Identities )الهویــة المتجانســة   -2

خدمات المؤسسة المتعددة ، ویعد هذا الشـعار مظلـة تسـتخدمها جمیـع الشـركات لمنتجات و 

 شـركة تحتوي ، حیث Google (جوجل)الفرعیة على جمیع منتجاتها . ومن االمثلة علیها 

و الخــدمات و التــي تحمــل جمیعهــا الشــعار نفســه .  ، العدیــد مــن المنتجــات ( علــىجوجــل)
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 (2الشكل )

 

 Google (جوجل)شعارات شركة ( : 2الشكل )

وهي الهویـات التـي یكـون فیهـا لكـل منـتج  : )  Endorsed Identities ) عتمدةالهویة الم -2

شـیر ی هـذه الشـعارت متمیز ومستقل ، ولكن كـل شـعار مـناو خدمة من المؤسسة له شعار 

ــــادق  ــــى هــــذه الهویــــات سلســــلة فن الــــى المؤسســــة االم فــــي الوقــــت نفســــه . ومــــن االمثلــــة عل

 هــــذه شــــعار خــــاص بهــــا وتشــــیر هــــذه الفنــــادق تحمــــل كــــل مــــن إذ، Marriott  (مــــاریوت)

  (2الشكل ).  (الماریوت)الى الشعار االم لفندق  شعاراتال
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 Marriott  (ماریوتشعارات سلسلة فنادق )(  : 2الشكل )

ن یكون لكل أي : وه ( Branded Identities ) المرتبطة بالعالمة التجاریةالهویات  -2

م لى المؤسسة األإكامل  قائم بحد ذاته ، وال یشیر ت المؤسسة شعار و خدمة من ذاأمنتج 

عار الخاص به ، وال تكون و خدمة من خالل الشأهذه الحالة ، یتم تمییز كل منتج . في 

،  P&Gمثلة على هذا النوع م معروفة بشكل واضح . ومن األو المؤسسة األأالشركة 

 ( 2الشكل )م . ل على الشركة األار خاص به وال یدوالتي لكل من منتجاتها شع
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 P&G (بي اند جي شعارات لشركات تابعة لشركة )( : 2الشكل )

یجابیا  على في تصمیم هویتها البصریة ینعكس إ ي مؤسسةمما ال شك فیه أن نجاح أو 

الهویة المرئیة ، جمیع عناصر صبحت تحوي أالبصریة  مؤسسةفهویة الجمهورها المستهدف ، 

نتباه الشدید ، لى اإلإسرع و دون الحاجة أنسان یعمل على تسجیل الصور بشكل عقل اال حیث أن

صرف ومع تكرار نفس الصورة یقوم العقل البشري بترسیخ هذه الصورة الذهنیة في العقل الباطن لیت

ة سرع وسیلأهم و أویة البصریة فهي تعتبر همیة الهأومن هنا تكمن  ،ما بعد نسان وفقا لها فیاإل

 ( 2526) عمران،.نسانعلى سلوك وانطباعات اإلللتأثیر 

ن الهویة فإ بعد دراسة موضوع الهویة البصریة ، بشكل عامومن وجهة نظر الباحث 

ما تلعب الهویة ك ، هدافهایا  في التعریف برؤیة المؤسسة و أدورا  رئیس لها البصریة ألي مؤسسة

الهویة ف جمهورها المستهدف ، لدىة هم في بناء الصورة الذهنیة عن المؤسسالبصریة الدور األ

تنظیم ي مؤسسة ، حیث تعمل على أخصائص عمال و و أالبصریة تعرب عن قیمة و طموح و 

فراد عن المؤسسة وترفع من قیمته وتبني صورة ذهنیة بصریة لدى األهدافها رؤیة المؤسسة و أ
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 .مؤسسة بالموظفین وتعزز عالقة ال

 : الهوية البصرية مكونات

الظهور بشكل  المؤسسة او الشركة من ، تمكن هویة بصریةللاصر و مكونات عن هنالك

، حیث البصریة  المؤسسة ههذأعمدة بناء الصورة الذهنیة لهویة  عناصروتعتبر هذه ال ،متألق وفرید

 :تيال، وهي كامكونات دون هذه ال البصریةهویة التصمیم  نجحی ال

 ( : Logoالشعار البصري )  .2

 أوم یعبــر عــن ذاتیــة صــاحبه و مضــمونه ســواء كــان صــاحبه شــركة او مؤسســة إن الشــعار هــو رســ

، و هــو یتكــون عــادة  مــن رمــز أو صــورة أو خــط ) كتابــة ( و قــد یجمــع هــذه العناصــر  منــتج محــدد

 (2524جمیعها . )العاني،

كونــه بمثابــة الوجــه الــذي یــتم ویعتبــر الشــعار الجــزء االهــم فــي تكــوین الهویــة البصــریة للمؤسســات ، 

، وذلك الن الشعار هو االساس الـذي یسـتمد منـه مكونـات الهویـة على المؤسسة  من خالله التعرف

بعد االنتهاء من تصمیم الشعار واعتماد شكله وألوانـه یـتم تنفیـذه علـى عـدد البصریة و مفرداتها ، و 

ألظـــــرف مـــــن التطبیقـــــات المختلفـــــة كالبطاقـــــات التعریفیـــــة للمـــــوظفین وأوراق المراســـــالت واألختـــــام وا

 . والمركبات .. الخ

حیـث أن مـن أهـم ممیـزات  ، لیس بالضرورة أن یعبر الشـعار حرفیـا عـن اسـم هـذه الجهـة أو أهـدافها

الشعار الناجح والقوي هي مدى قوة وسرعة انطباعه في ذهن المتلقي وسهولة حفظه وتذكره والمقدرة 

 (2524عاني،)ال .على تمییزه بسهولة وسط العدید من الصور البصریة األخرى
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 :ط نوع الخ .2

بأســـلوب فنـــي  المكتوبـــة ویقصـــد بـــه كتابـــة الحـــروف الهجائیـــة و الكلمـــات و حتـــى الخطـــوط

اساسي لتصمیم شعار جید ، حیـث ان هنالـك العدیـد مـن الشـعارات  مكونهو بالتأكید وتصمیمي ، و 

ضمن معنى و تصمیم الشعار ، و التي تتأحد مكونات تبر ، وذلك ألنه یع المحارفالتي تقوم على 

 (2522)رشوان، شكال  مرئیا  .

كل خط یثیر  قد ال یكون مدركا  بتأثیر الخط المكتوب ، اال ان على الرغم من أن المتلقي و 

  .أفعال عاطفیة سواء كانت سلبیة أو إیجابیة  وددر 

 ,Jenkins) جینكینز و برایس و سترایكر (  الكت اب ومن أنماط الحروف و معانیها كما صنفها

Price & Straker  :  

وهذا النمط یمثل و یعبر عن التقالید والعادات والتراث  (:Serif Fonts) بنهايات تزينيةالخطوط 

و تتمیز هذه العائلة من الخطوط بالطابع التزیني لنهایات الحروف و بذلك بإضافة والموثوقیة، 

 Roman) New Times orومن االمثلة على هذه الخطوط   زوائد زخرفیة على الحروف ،

Baskerville الشركات التي ترید التأكید على  حروف في شعاراتمن ال مطستخدم هذا النی( ، و

 . قدمها وتراثها

من االمثلة على استخدام هذا النوع من الخطوط في تصمیم الشعارات شعار مجلة )تایم( و 

Time  و المكتوب بخط  االمریكیةRoman) New Times) الشعار ، حیث نرى في هذا

. الشكل و تاریخها استخدام الخطوط ذات النهایات المزینة و الذي یدل على تمسك المجلة بإرثها 

(4) 
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 االمریكیة  Time( : شعار مجلة )تایم(4الشكل )

  بدون نهايات تزينيةالخطوط (Sans serif Fonts) :و تخلو بسیطة  و هي خطوط ،

ادة  ما تستخدم في التصمیمات الجرافیكیة من الزوائد التزینیة ، و سهلة القراءة و ع

( ، وهي أیضا   Ariel)  خط ومن االمثلة علیها ، في التطبیقات التعلیمیة المعاصرة ، و

ترغب في النظر  ومناسبة بشكل كبیر للشركات التي ترید أن ترسل رسالة مباشرة للمتلقي 

 صادقة وموثوقة .ها عتبار ایها بإل

یكي( ، شعار شركة ) نا میم الشعاراتاع من الخطوط في تصومن االمثلة على هذا النو 

Nike  و الذي یجمع بین البساطة و الحداثة و القوة ، كما یتمیز بالوضوح و االمریكیة الریاضیة

 (1. الشكل ) (  Futura، و تم استخدام نوع الخط ) سهولة قراءته

 

 االمریكیة Nike(: شعار شركة ) نایكي( 1الشكل )



21 
 

 الخطوط ال( حديثةModern Fonts) الخطوط ه: وتشمل هذ  AvantGarde )  . )

شركات االزیاء  هي خطوط معاصرة و قویة ، و عادة  ما تستخدم في تصمیماتو 

 والعالمات التجاریة الفاخرة.

كونفیرز( من الخطوط ، شعار شركة االزیاء )ومن أمثلة تصمیم الشعارات باستخدام هذا النوع 

Converse   جمیع إعالنات الشركة المطبوعة  في توظیفهى خط واضح و مقروء یمكن ، حیث نر

 (6حتى تلك المطبوعة على منتجاتهم. الشكل )و  ، المنشورة إلكترونیا  و 

 
 Converse( : شعار شركة االزیاء ) كونفیرز( 6الشكل )

 الخطوط النصية (Script Fonts: )  المكتوبة بالید التي تحاكي الخطوط وهي الخطوط

ذه الخطوط یمكن أن تكون جمیلة ولكنها تحتاج إلى بعض الرعایة والدقة حین كتابتها ، وه

 یكون ومن األخطاء التي تتم في هذا النوع من الخطوط هو تصغیر الحجم كثیرا  بحیث ال

 یترك انطباعا  بالتلقائیة و، هذا النوع من الخطوط یمكن أن  ةمن مسافة بعید ا  الخط مقروء

 طابعا  عفویا  وتصمیم الشعار  یكسبط الذي یبدو مكتوبا  بخط الید یمكن أن اإلبداع، والخ

  لدى الجمهور . ا  محبب

شعار شركة ) كوكاكوال (  تصمیمومن االمثلة على هذا النوع من الخطوط في الشعارات 

CocaCola   ، و التصمیم الحروفي للشعار أكسبه طابعا  فریدا  و ممیزا  عن باقي شعارات

م  2116منذ بدایتها سنة لها  العمالءساعد الشركة على جذب اهتمام ، وهذا ما  ات المنافسةالشرك

 (7. الشكل )
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 CocaColaشعار شركة ) كوكاكوال ( ( : 7الشكل )

و قابال  للقراءة واضحا  الهویة البصریة، یجب أن یكون  تصمیم ولذلك استخدام الخط في

الشعار ، باإلضافة إلى تطبیقات أخرى ، و یجب أن یكون نظرا  ألنه سیتم استخدامه في تصمیم 

 (Wheeler, 2011. ) معروفا  أو متمیزا  

، و غیرها من مكونات الهویة البصریة وعند استخدام الخط او الكتابة في تصمیم الشعارات

 (Curves) ، المنحنیات Size)) ومنها: الحجم هنالك اعتبارات یجب على المصمم مراعاتها، فإن

،  (Length) ، الطول (Capital Letters) الكتابة باألحرف الكبیرة،  (Rhythm) اإلیقاع، 

 ، الوضوح (Icons) ، الرموز (Numbers) ، األرقام (Relay) التتابع ، (Tiling) التجانب

(Clearness) سهولة القراءة ، المحاذاة ، (Alignment) ( .Wheeler, 2011) 

 المجموعة اللونية : .2

ون من أهم عناصر بناء الهویة البصریة ألي مؤسسة ، اذ تلعب المجموعة اللونیة الدور یعد الل

ول عن المؤسسة ، و ذلك لما للون من میزات جذب انتباه الجمهور ، و بناء اإلنطباع األ االهم في

. تؤثر على الحالة النفسیة للمتلقي ، و تترك عنده انطباعا  خاصا  على مستوى الالوعي
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 (2522)رشوان،

 : عند اختیار مجموعة لونیة للهویة البصریة یجب مراعاة عدة معاییر و منها و 

 المشاهد على سرعة و سهولة تذكره یساعد هویة البصریةوجود لون مهیمن على تصمیم ال. 

 لهویة في ا لشعارمناسبة االلوان لطبیعة الموضوع في الشعار ، و ذلك بارتباط اللون با

الذي یعبر عنه مما و  الشعارر اللون الذي یتناسب مع طبیعة من خالل اختیا البصریة

 یساعد على إبراز االفكار المراد نقلها و توضیح القیم التعبیریة الممیزة لها.

 ا  للمعنى المطلوب من وراء وضحان یكون للون مدلول ثقافي رمزي یالئم مستوى المتلقي م

 استخدام هذا اللون .

 بالتأكید  ، بمعنى تكوین مجموعة لونیة جدیدة سواء تمیزلأن تتصف المجموعة اللونیة با

   الهویة البصریة . تفر دالتضاد اللوني ، التي تؤدي الى  الكثافة أو القیمة اللونیة اوعلى 

 (2522،رشوان  )

یعتبــر اللــون مــن أهــم العناصــر الواجــب مراعتهــا عنــد تصــمیم الشــعار و الهویــة البصــریة ، لمــا لــه و 

التأثیر على المتلقي ، ومن أهم االهداف التـي یؤدیهـا اللـون حسـب تصـنیف الكاتـب  أهمیة كبیرة في

 ( هي:2552إیاد صقر )

 للمتلقي بشكل یؤدي الى جذب انتباهه و اثارة اهتمامه . هویة البصریةتقدیم ال 

 ةو مفهوم ةواضح ابطریقة تجعل منه هویة البصریةال كوناتتنسیق م . 

 ة تدل على شخصیة الشركة او المؤسسة .تقدیم إیحاءات نفسیة أو رمزی 



21 
 

یتم تعمیم ألوان الشعار او المجموعة  للمؤسسة،اللونیة  المجموعةواختیار الشعار وبعد تصمیم 

وغیرها  ومالبس الموظفینالقرطاسیة  المركبات،مثل  البصریة،اللونیة على باقي عناصر الهویة 

 العناصر. من

حیث یظهر في  (،1الشكل ) (atp Group)ة مثال ذلك تصمیم الهویة البصریة لشركو 

م بطاقات التعریف و تصمی الشركة،و تصمیم شعار  المستخدمة،التصمیم المجموعة اللونیة 

 و تصمیم مالبس العاملین ، و تصمیم سیارات الشركة . بالعاملین،الخاصة 

 

 (atp Group( : الوان الهویة البصریة لشركة )8الشكل )
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 ( : oganlSالشعار اللفظي )  .4

 المتلقي و ترسخ في ذهنالشعار اللفظي هو شعار دعائي یتكون من عبارات رشیقة سهلة الحفظ 

الشركة او المؤسسة ، و تأتي اهمیة هذه  رسالة و رؤیة الشعار اللفظي ویلخص ،مع كثرة التكرار

النظر الیه  الشعارات من توافقها مع االمثال و المقوالت التي ال تعبر عن الواقع فحسب بل تلفت

ایضا  ، و للشعار اللفظي مقاییس تنحصر في سهولة حفظه و صیرورته و داللته العمیقة و ابتكاره  

 .( 2525) النادي و البهنسي و الدرایسة و عبد الهادي ، 

 ، فإن الشعار اللفظي یجب ان یكون : Fosterحسب الكاتب ) فوستر ( و 

 ذهان المتلقیین ،  فمن الممكن استخدام عملیة ال ینسى :  لكي یترسخ الشعار اللفظي في ا

 تكرار الكلمات او استخدام االقوال المأثورة لجعلها ال تنسى و ناجحه .

  ، لكي یسهل تذكر االسم لدى المتلقيیجب ذكر اسم العالمة التجاریة او اسم المؤسسة. 

 یز .أن یقوم بتمییز العالمة التجاریة ، وذلك باستخدام شعار لفظي فرید و مم 

 . أن یوصل القیم االیجابیة للشركة أو المؤسسة للمتلقي 

   :عند ابتكار الشعار اللفظي ، یجب التفكیر في فان یعكس شخصیة العالمة التجاریة

 العالمة التجاریة كشخص ، وذلك للتعبیر عنها و عن  شخصیتها .

 ن السهل ستخدام في أي وقت ومكان : یعني أنه یجب أن یكون مان یكون قابال  لال

استخدام الشعار اللفظي في جمیع الحمالت اإلعالنیة الخاصة بالشركة ؛ و یجب أن یكون 

 بین كل و مختلف إعالنات الشركة. ا  مشترك عامال  
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   یجب أال یتمكن المنافس من استخدام نفس الشعار اللفظي.ان یكون تنافسیا : 

  ن قبل المتلقي .للتصدیق م و قابال   ا  و مفهوم ا  و بسیط ا  ان یكون مبتكر 

   ا  او ساخر  ا  او سلبی ان ال یكون مبتذال . 

   یــرتبط بفكــرة البســاطة ، فهــذا یعنــي أن الشــعار اللفظــي یجــب أن یكــون  ان یكــون مترابطــا :

 یتكون من بدایة ونهایة. جملة ،

 المفتـــرض أن : علــى النــاس أن یفهمــوا مــا هــي األفكــار التــي مــن  واضــح الداللــةیكــون  ان

 .اللفظي ینقلها الشعار

 م تصميم الهوية البصرية:انظ

هنالك عناصر مهمة واساسیة لیستطیع الشخص التعریف بنفسه امام االخرین بأسلوب 

منطقي وسهل ، اذ تلعب الهویة البصریة التعریفیة دورا هاما في مجاالت التجارة و الصناعة و 

كل منتج ان یتمیز و  االعالم و غیرها من المجاالت في عصرنا الحالي ، وذلك حتى یستطیع

 المعلومات. تكنولوجیا یختلف عن اقرانه و منافسیه على مستوى العالم خاصة في عصر

او  ان الهویة البصریة للمؤسسات تعرب عن قیم و طموحات و نشاطات و خصائص المنظمة

 ، وللهویة البصریة عدة وظائف و هي : المؤسسة

االتصال و  تحقیق حالة التي تساعد في الهویة البصریة للمؤسسة تعد من اهم العوامل .2

 .جي ، لتصل الى العمالءالتواصل ، فهي تنقل صورة المؤسسة للمحیط الخار 

و دعم صورتها و سمعتها امام  المؤسسة و تقویة ثوابت تعزیزالهویة البصریة في تساعد  .2

 عمالئها.

رموز ن خالل الاسلوب للتعریف و التوضیح المختزل م هویة البصریة للمؤسسة هي عبارةال .2

 سم المؤسسة و طبیعتها .إتعرف الناس بوجودها ، و تذكیر ب و خطوط ،أشكال ألو ا
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 منه. بثقالمؤسسة و المجتمع الذي تن قیمهویة البصریة تعكس للمجتمعات االخرى ال .4

ان من المهم و الضروري ان یكون هناك ترابط بین هویة المؤسسة البصریة و المجتمع 

مؤسستهم ، لیس فقط لألسباب نهم بحاجة لمعرفة هویة المؤسسة ، أل ء هذهعمال، و االمحیط به

العامة الستخدام الهویة البصریة ، مثل دورها في تعزیز و وضوح التعرف على المنظمة ، لكن 

 2522. ) سراج ، ویة البصریة للشركات و المؤسسات وراء اله تقف يتال یةجوانب التنظیملل ایضا  

). 

غیر مرغوب به ، اذ یجب ان  ا  امر  یعد الشعارات تصمیم ید المتكرر فيالتجد لهذا فإنو 

فترة ممكنة ، و ان تمتاز  و ألطولتكون الهویة البصریة للمؤسسات مصممة بشكل یالئم المؤسسة 

 بمرونة التعدیل لو احتاج االمر مع التطورات التي یشهدها عالم التصمیم.

و أن ینعكس  ، خصوصیة الثقافیة المجتمعیة المصمم الجرافیكي ال كما ینبغي ان یراعي

یجب على المصمم ان یراعي أعراف و تقالید  و ك على طبیعة تصمیماته و عناصرها ،ذل

یعمل على  و بذلك فإنه،  اتهتصمیمعناصر ان یظهر مالمح المجتمع عن طریق و  المجتمع

على المصمم االعتزاز ، اذ االفكار مفردات هویة المجتمع رغم التطور و التقلب في الحفاظ على 

و خصوصیات المجتمع الذي یتم توجیه  طبیعةبهویته و هویة بالده ، و بالتالي عدم تجاهل 

 ه الیه .اتمیمتص

 : عالقة الشعار بالبناء العام للهوية البصرية

من أجل تحقیق أهدافها والحفاظ على وجودها تسعى المؤسسات إلى تخطیط نشاطاتها من 

التي تسعى المؤسسة إلى  الهویة البصریة المستویات ؛ ومن بین أهم عناصر أعلـى إلى أدنى

عن  طویرهو الشعار ، حتى أن الكثیر من المؤسسات انتهجت أسلوب التابتكارها و تطویرها 

لتقي فیه ینقطة انطالق  وطریق الشعار بسبب أنها نقطة انطالق وأداة اتـصال في آن واحد، فه



22 
 

 .عكس هویة المؤسسة البصریةیأداة اتصال ألنه   وم بها المؤسـسة ، وهـجمیع النشاطات التي تقو 

ساس الهویة أالذي یعتبر  بدایة تكوین الهویة، ومن أجل بنائها یجب تصمیم شعار للشركةوفي 

غلب األ، ویكون في  البصریة  عن طریق رسم أو رمز یقترن ویتكرر مع اسم العالمة التجاریة

 )2522، عانيلا(. " شعار " مرئي مصور 

كثر فاعلیة في البصریة للمؤسسة و هو العنصر األ ال یتجزأ من الهویة ا  یمثل الشعار جزءو 

ختیار امع باقي عناصر الهویة البصریة ب تصمیم الهویة البصریة ، و یرتبط تصمیم الشعار

شعار ال ویمكن استخدام، المجموعة اللونیة ، و نوع الخط و االشكال المستخدمة في التصمیم 

ساسي في تصمیم الهویة البصریة للمؤسسة ، ویمكن دمجه في حزمه من منفردا  لیمثل المحور األ

  Motion Graphicsالعناصر التصمیمیة االخرى مثل الصور الفوتوغرافیة و ) موشین جرافیكس( 

 .، حیث یمكن استخدام هذه العناصر ایضا  بجانب الشعار في تصمیم الهویة البصریة

الذي یجب ألي مؤسسة حول تصمیم شعارها ، و  ما یتمحور تصمیم الهویة البصریةوعادة  

یعكس طبیعة المؤسسة و الشعار  على الرغم من أن و ، أن یعكس طبیعة المؤسسة و نشاطها

تعهد قوي بااللتزام بتقدیم افضل الخدمات والمنتجات من  لم تقم المؤسسة بتقدیم إذافإنه ، نشاطها 

 . علیا للشركة او المؤسسة للمتلقي، سیظل الشعار سطحي وغیر محققجانب اإلدارة ال

 (Millman,2008 ) 

وهنا یأتي دور الهویة البصریة ، فالهویة البصریة هي أكثر بكثیر من مجرد شعار أو اسم، 

 إذ تمثل الهویة البصریة الشخصیة الكاملة للشركة او المؤسسة  وهي الواجهة بین الشركة

 ( Davis,2009والجمهور. ) 

إذ ان الهویة البصریة الخاصة بأي شركة أو مؤسسة تتواصل مع جمهورها بطرق مختلفة 

بخالف الشعار الذي یمكنه ان یتواصل مع المتلقي فقط بصریا  ، اما الهویة البصریة فقد تتواصل 
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،  ما نراه و نسمع به مثل الشعار اللفظي الذي یعد من مكونات الهویة البصریة خالل معنا من

وصوال  الى تجاربنا المادیة مع الهویة البصریة و اشكالها و التصورات العامة التي وصلت للجمهور 

عن الشركة عن طریق الهویة البصریة ، فالهویة البصریة تشمل كل االمور الملموسة و غیر 

 ملموسة ، و یمكن تطبیقها على أي شيء تقریبا  ، أي شخص أو عمل أو بلد أو حتى فكرة .

  (Davis,2009 ) 

ومــا مــن شــك أن أهــم االدوات التــي تقــوم بإنجــاح الهویــة البصــریة هــي صــدق الوعــد الــذي 

وذلـك لكونهـا السـبب الــرئیس إلحـداث تـأثیر فـي مشــاعر المسـتهلك، وتتحقـق هـذه االداة عنــد  تحملـه

غــم أن تقــدیم منــتج أو خدمــة بــنفس الصــفات التــي تقــوم الشــركة بإعالنهــا فــي حمالتهــا االعالنیــة . ر 

هـــذه االداة تعتبـــر االهـــم ولكنهـــا لیســـت الوحیـــدة التـــي یعـــزى الیهـــا نجـــاح الشـــعار و الهویـــة البصـــریة  

عالنیـة إلـى كـل الفئـات المسـتهدفة، وهـذه تعتبـر أداة اإلفیجب وضع خطة إلیصال رسـائل الحمـالت 

مـــه هـــذه اتصـــال الهویـــة ، إضـــافة الـــى نشـــر الـــوعي بهـــا عـــن طریـــق إدارة الهویـــة البصـــریة  ومـــا تقد

 (Keller, 2009)  .الشركة من خدمات وممیزات لمنتجاتها
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  رابعالمبحث ال

 () الهوية البصرية وعالقتها بالتطور االقتصادي و الثقافي 

 

 

 ي :ا بالتطور االقتصادي و الثقافمهوعالقت و الشعار الهوية البصرية

ذلك بشكل خاص عند الصناع بدأ االهتمام بالعالمات التجاریة في العصور الوسطى وكان 

والتجار حیث اعتادوا خاصة في فرنسا وٕایطالیا وضع أسمائهم على منتجاتهم وكانت العالمات 

 . التجاریة في تلك الحقبة من الزمن تشمل نوعین حسب الغرض من االستخدام

هو ما یمكن تسمیته بعالمات الدمغة كان یدمغ على بعض الممتلكات  -النوع األول :

 ( 2552) الشمري ،  . انات مثال  وذلك إلثبات الملكیة والداللة علیهاوالحیو 

من العالمات هو ما یسمى بعالمات اإلنتاج وكان الغرض من استخدامها  -النوع الثاني :

یختلف عن النوع األول فكانت تستخدم من قبل فئات الصناع والتجار لتحدید صانع المنتجات 

استعمال هذه العالمات أنذاك كان یعد إلزامیا  ویمثل التزام  كما ان ، والمصدر لضمان الجودة

قانوني على كل من المصانع والتجار بما یساعد على تتبعهم في حال قیامهم ببیع منتجات غیر 

 ( 2552) الشمري ،  . صالحة أو معیبة

عي إلى تحویل االقتصاد الزرا ادى 21بریطانیا فى القرن ال  يفالثورة الصناعیة  ان قیام

وانتقال المنتجات من انتاجها بشكل تقلیدى داخل المنازل والورش الصغیرة  ، الى اقتصاد صناعي

وظهر الكثیر من االختراعات الجدیدة والتي كان ضروریا   ، بمصانع عمالقة موسعالي االنتاج ال

الت ومن ثم نمت المباد، ان تجد طریقها لالسواق الخارجیة للتغلب علي ضیق السوق المحلیة 

وعلیه لعبت العالمات التجاریة  ، التجاریة واتسع مجالها مع دخول دول أخرى إلى عالم التصنیع
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دورا  مهما  فى التعریف بالمنتجات وحمایتها من التقلید من خالل تقدیم سلع متنوعة من نفس 

 الصنف المنتج یختلف في النوعیة والخصائص وبأسعار متفاوتة للمستهلكین أي إتاحة بدائل

لالختیار عن طریق تسمیة المنتجات وتمییزها في السوق وهو ما یقصد به تحدیدا  العالمة التجاریة. 

 (2552) الشمري ، 

بعد الحرب العالمیة الثانیة بدأت المؤسسات تغیر في أسالیبها اإلداریة والتسییریة؛ فبعـد أن 

باألصول الالمادیة أكثر فأكثر؛ بدأت توجه اهتماما  ، األصول المادیةتركز إهتمامها على  كانـت

، والء العمیل، العمیل كـ " ثقافة المؤسسة، رضى  حدیثةكان لهذا االنتقال أثر في شـیوع مفـاهیم 

 ."إلخ ...هنیة للمنتج ، الصورة الذعمالءاالحتفاظ بال

ومع تطور أنماط التجارة لتصبح نظاما  لبیع تشكیلة واسعة من المنتجات التي ینتجها 

ون وقیامهم بإرسال منتجاتهم لتسویقها خارجیا  تجاوز دور العالمات التجاریة من مجرد متنافس

ومن االستخدام اإللزامي  ییز المؤسسة و حمایتها ،مثل تم التعریف بالملكیة إلى وظائف أخرى

  . لتتحول إلى أصل هام من أصول المشروع االقتصادي

أدى توسع المصانع و الثقافي ، فقد  ي ر الحضار اما بالنسبة للهویة البصریة وتطورها مع التطو 

باإلضافة الى االختراعات الحدیثة  ، سبل نقل المنتجات و الخدمات الخاصة بهذه المصانع تطورو 

المسافة بین المنتج والعمیل ، وخصوصا  عندما یكون المنتج في بلد و العمیل في بلد  تقلیصالى 

  آخر .

طریقة لخلق الثقة ، خصوصا  ان الرغبة األساسیة لدى یحتاج نظام اإلنتاج الحدیث إلى 

و الثقة به ، وهنا یأتي دور التصمیم الجرافیكي لتوفیر معلومات  منتج التعرف على ال مالء هيعال



26 
 

ج او مؤسسة لها شخصیة خاصة بها بصریة مفیدة ، والتي یمكن ان تجعل العمیل یثق أكثر بمنت

 ( (www.logo-design-india.com , January,2016هویة بصریة متكاملة . و 

 وأفكار تصمیمات من الشركة یمثل ما لكل األشمل المنظور هى البصریة الشركة هویة

 من البصریة الشركة هویة وتتكون تحقیقة الى تسعى الذى والهدف الشركة ورؤیة الشركة وفلسفة

 والزى المطبوع التقویم لمث المطبوعات - اإللكتروني الموقع - الشعارات ) مثل التصمیمات جمیع

  . ....( بالشركة الخاصة األلوان - الورقیة واإلعالنات والبرشورات الموحد

www.logo-design-india.com , January,2016) ) 

وفي  النهایة اصبح هنالك اختالف كبیر في عملیة التسویق للمنتجات ، بحیث أصبح 

تواصل عن طریق المنتج  ثم الهویة البصریة االنتقال من فلسفة بیع المنتجات إلى فلسفة ال

  .للمؤسسة ، و بالتالي االنتقال من االهتمام من العناصر المادیة إلى العناصر الالمادیة
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 خامسالمبحث ال

 ) مفهوم الشعار (

 مفهوم الشعار :

أن إن  إنشاء أي مؤسسة أو شركة أو منظمة تعلیمیة أو خدمیة، خاصة أو عامة البد و 

ترسیخ قیم معینة لاو  تقدیم خدمهیكون من أجل تحقیق هدف أساسي وهو تقدیم وتسویق منتج أو ل

تحتاج هذه الجهة إلى آلیات  لتحقیق هذه المعادلة و ،لدي فئة محددة أو للمجتمع بصورة عامة 

یفهم بها فعالة لتسویق وایصال هذه المنتجات او الخدمات الى المستهدفین أو المستفیدین منها وتعر 

 . وابراز المزایا والفوائد المرجو ة منها، ولبیان أفضلیتها مقارنة بالمنتجات المنافسة أو المضادة لها

الشعار ،  وأحد أهم هذه اآللیات والمرتكزات التي تعتمد علیها السیاسة التسویقیة للجهة المعنیة هي

طاء ملمح ممیز یكون بمثابة الوجه حیث أن أول ما یلزم عند بناء االستراتیجیة التسویقیة هو إع

لهذه الجهة أو المنتج على وجه التحدید لیتمكن المتلقي من تمییزه والتعرف علیه ، هذا الوجه هو 

 .ما یطلق علیه " الشعار" 

یقونة او اسم ذو زخارف ، انه فلسفة لنشاط الشركة او أشكل او  والشعار لیس فقط

. لشكل و الشركة ونشاطها من ذهنك "نك و یصعب محو االمؤسسة وخدماتها بطریقة ترتبط في ذه

 ( 2522)غیث،

ن الشعار هو رسم یعبر عن ذاتیة صاحبه وشخصیته ومضمونه سواء كان صاحبه "إ

شركة او مؤسسة  او وزارة ....الخ ، وهو یتكون عادة من رمز او صورة او خط ) كتابة ( وقد 

  14ص  (2522.)العاني،"یجمع بین هذه العناصر جمیعها 
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الشعار هو تصمیم جرافیكي لتمثیل شركة معینة ، منتج او عالمة تجاریة ، لتمثیل شيء 

 شكال  ، او  ا  ( او صوری Typographic)   كتابيمعین كشارة او عالمة . الشعار یمكن ان یكون 

 (Lupton , 2005 ) .ا  تجریدی ا  و رمز 

ادة تسویقیة و اتصالیة  لترسیخ ویعد الشعار هویة و حجر زاویة الي نشاط ناجح ، فهو م

 االسم المعني للجهة او المؤسسة او الجامعات ، و هو تصمیم یعبر عن ذاتیة صاحب الشعار

 ) شركة ، جامعة ، مؤسسة ، قطاع ...( . 

الذي یقوم بالعدید من المهام  ال الجماهیري من خالل شكل الشعاراالتص یمكن تحقیقو 

ممیزة لكل جماهیر المعنیة بهذا الشعار ، فهو عالمة بصریة لتحقیق اتصال عام تتجاوب معه ال

من أوراق و مطبوعات ، حیث یستعان به لتوضیح فكرة او مضمون سیاسي او لمؤسسة منتجات ا

تجاري او تعلیمي ، بطریقة سهلة و واضحة و مفهومة لدى جمیع فئات الجماهیر . ) 

 ( 2522رشوان،

والذي یقدم تحدیدا و تعریفا لجهة معینة  –نوعه  ایا كان –الشعار هو ذلك الشكل  اذا  

و  البساطةسواء كانت هذه الجهة شخصا او شركة او حتى فكرة معینة ، بحیث یتسم الشعار ب

ختزال ویقدم رسالة بصریة للمتلقي تلخص له ما ینبغي علیه ادراكه بشأن تلك الجهة . اإل

 (2522)غیث،
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في نقل افكار و فلسفة و اهداف المؤسسة شعار أهمیة للن أمما سبق  یتضح للباحث

في هیئة   وتوضیح معانیها و المفاهیم االیجابیة للمؤسسة في مجاالت متنوعة ،صاحبة الشعار 

، وتعتمد طریقة نقل رسالة الشعار على النمط  هتمام المتلقيمثیرة إل بصریة واضحة للجمیع و

 . التصمیمي المستخدم في تصمیم الشعار

 :  أنماط الشعار 

بداع في انتاج االفكار بتكار و اإلبزیادة قدرة االنسان على تصمیم الشعارات عن طریق اإل

واالبداع في التصمیم و االخراج لیجذب انظار اكبر عدد من المشاهدین ، تنوعت انواع الشعارات 

ة ، فهي اما ان تكون رسمیة ) شعار دولة او وزارة ( او تجاریة او دولیة تخص المنظمات الدولی

 دالة على مدن او مناسبات شخصیة او مواقع انترنت او توقیعات او شعارات دعائیة .

اما عن الشعارات من الجانب التصمیمي ، فقد تتعدد الصور و االنماط الشكلیة لتصامیم 

الشعارات، و یرجع هذا التعدد الى تنوع االفكار ، وما یحققه الشعار من اهداف في المجال الذي 

 : نماطهذه اال منو  یرتبط به،

 ( : Shape Logoالشعارات الشكلية )  .0
والمقصود بها الشعارات التي تعتمد بشكل أساسي على الشكل المرسوم ، و الشعارات الشكلیة تنقسم 

 الى نوعین :

 ( الشعارات ذات االشكال العضويةOrganic Shapes Logo: ) 

، ومن   منحنیة على شكل خطوط دائریةاألشكال التي تنشأ من الخطوط الاالشكال العضویة هي 

 ،  Apple) ابل(االمثلة على إستخدام االشكال العضویة في تصمیم الشعارات هو شعار شركة 

 بها نیوتن ىأن الشركة تتحلي بروح االبداع التي تحلشكل التفاحة في هذا الشعار الذي یدل على 
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 جعل و،  لك التي اكتشفها نیوتنفتعطي منتجاتها جاذبیة خاصه كت عندما اكتشف الجاذبیة ،

هذا النوع من الشعارات یمثل ،  إذا   تكون ممیزه وال یعتقد احد أنها حبة كرز ىمقضومة حت التفاحة

ة ومبسطة تهتم یتلخیص  الشركة بطریقة بسیطة ولكنها جریئة بعض الشئ ، فهو عبارة عن صورة

ة على تذكر الشعار البسیط اكثر من قدرته أكثر بالجانب البصري ، وذلك أن العقل البشري له القدر 

فالشكل العضوي یمكنه ان یشرح الفكرة بشكل اكثر كفاءة من غیره من االشكال  ، على تذكر اإلسم

 www. 99designs.com , April,2018) ( الشكل )2) 

 

 

   Apple) ابل (شعار شركة ( :  2الشكل )
 

كال العضویة في تصمیمها ، شعار االتحاد تستخدم االشومن االمثلة أیضا  على الشعارات 

لة في وضع الحركة الى االمام ، ، و الذي یمثل تحلیل لشكل العب كرة الساالمریكي لكرة السلة 

قد استخدم المصمم اللون االبیض في تحلیل شكل الالعب ، بینما قس م مساحة الخلفیة الى جزأین و 

بح المجموعة اللونیة في الشعار المریكي ، لتصباللونین االزرق و االحمر و هي ألوان العلم ا

 (25الشكل ) االبیض( و ) االزرق و االحمر( .)
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 NBA شعار االتحاد االمریكي لكرة السلة( : 10شكل )

وهنالك نوع آخر من الشعارات التي تستخدم االشكال العضویة في تصامیمها ولكن بشكل ممیز و 

غالب ا ما یكون الشعار الرسومي متمیز ،  ( Mascots Logosالشعارات الرسومیة " التمیمة " )هي 

، وهو ممتع و سهل لذلك یعد هذا النوع  ا  ، و رسوم الكاریكاتیر أحیان و االشكال العضویة باأللوان

من الشعارات مناسب اكثر للشركات و المؤسسات الموجهه لالطفال ، وهو ایضا وسیلة رائعة 

جاریة الخاصة بالشركة او ما یعرف بالتمیمة ، التي یمكن ان تعد إلنشاء المتحدث باسم العالمة الت

وسیلة رائعة للتروج والتسویق للشركات و المؤسسات ، ومن اهم الشركات التي تستخدم هذا النوع 

،  Colonel Sandersو )الكولونیل ساندرز(   KFCمن الشعارات سلسلة مطاعم )كنتاكي(  

 و الذي یمكن ان ترى وجهه في الشعار . الذي یعتبر هو مؤسس هذه المطاعم 

www. fenonist.com , January,2011)) ( 22الشكل ) 
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  KFCسلسلة مطاعم )كنتاكي(  ( : شعار 22شكل )

 
 الشعارات ذات الشكال الهندسية (Geometric Shapes Logo) : 

 و  بعوهي عبارة عن أشكال لها قیاسات وأبعاد وزوایا محددة بین خطوطها، مثل المر 

، ومن االمثلة على الشعارات التي تستخدم االشكال الهندسیة في شعاراتها  وغیرها و الدائرة  المثلث

األلمانیة لنقل البضائع ، حیث قام المصمم بإستخدام  Cargo Line(  كارجو الین)  شركةشعار 

هو الحرف ( و Cشكلین هندسیین متداخلین و هما الدائرة المأخوذ منها قطع جانبي لتشكل حرف )

االول من اسم الشركة ، باالضافة الى الشكل الهندسي االخر و هو نصف المربع او المعین و 

الشكل  المتداخل مع شكل الدائرة داللة على ان الشركة تنقل البضائع في كل الظروف الشاقة .

(22)  

 
 األلمانیة Cargo Line(  كارجو الین)  شركةشعار ( : 22شكل )
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 Abstract الشعار المجرد )آخر یستخدم االشكال الهندسیة في تصمیم الشعارات وهو وهنالك نمط 

logo)  ،بدال  من أن یكون الشعار صورة  ،معین من الشعارات المصورة  مطن والشعار مجرد ه

یمكن التعرف علیها  مثل تفاحة أو طائر ، فهي عبارة عن شكل هندسي مجرد الشكال عضویة 

شركة ) تشیس (  ي الخاص بالمؤسسة ، بعض األمثلة المشهورة مثل شعاریمثل النشاط التجار 

Chase  االمریكیة للمحاماة ، اذ استخدم المصمم االشكال الهندسیة في الشعار مثل الشكل الثماني

 (22. الشكل )المقسم الى اربعة مستطیالت غیر مكتملة ، و بداخله مربع افتراضي

عالمات المجردة جید ا ألنها ُتكثف العالمة التجاریة في صورة رموز الشعار ، تعمل ال مثل جمیع 

واحدة. ومع ذلك ، فبدال  من االقتصار على صورة شيء یمكن التعرف علیه ، یمكن للشعارات 

 .المجردة ان تمثل طابع فرید و ممیز لتمثیل العالمة التجاریة

www. 99designs.com April,2018))  

 
 االمریكیة Chaseتشیس ( شركة )  شعار( : 22شكل )
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 :  (Type/Shape combination Logo) شعارات الشكل المرفق بنص .8

ویكون الشعار هنا مزیج من اسم الشركة ورمز واحد ، غالبا  ما یكون هذا النوع هو الحل 

  األفضل إلنشاء شعار فعال، وذلك الن الرمز یضفي سمات الشركة وفلسفتها ویتم تمییزه باالسم.

 (2227،Haig and Harper ) 

والنصوص ،  أو االشكال من شعارات أشهر الشركات التجاریة ، یمزج شعارها بین الرموز 56%

إستخدام  ياألیقونات ، لكي تعطي المرونة ف وأالشعارات تتضمن النصوص والرموز  وهذه 

الطابع  ذات شكل المرفق بنصشعارات الالتطبیقات المختلفة ، لذا فإن  و كالهما فيأحداهما إ

( مع بعضهما  شكلالتصمیمي الجید هي التي تبدو جیده سواء تم مزج عناصر الشعار ) النص وال

 ( , Maywww.almrsal.com( 2015, . و تم فصلهماأ

الفرنسیة ، إذ یظهر الشعار  Lacoste (الكوست من أمثلة هذا النمط شعار شركة ) و 

ایات الشركة في صناعة المالبس و غیرها من مكون من رمز وهو شكل التمساح الذي یرمز الى بد

 (24الشكل ) جلد التمساح ، و باإلضافة الى اسم الشركة اسفل الشكل .

 
 الفرنسیة Lacoste (الكوست ( : شعار شركة ) 24شكل )

، إذ  (Adidasادیداس )ومن االمثلة ایضأ على هذا النمط من الشعارات شعار شركة 

الذي ینبغي صعوده لتحقیق  شكل الجبلذیة و المتفاوتة الطول الى ترمز الثالث مستطیالت المتحا
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،  یشیر الشعار إلى التحدیات واألهداف التي یمكن تحقیقهاو بهذا ، االهداف المراد الوصول لها 

 avantوباالضافة الى اسم المؤسسة الموجود بشكل أفقي أسفل الشكل و الذي كتب بنوع الخط ) 

garde ( شكل .  )21) 

 
 (Adidas)ادیداس ( : شعار شركة 21كل )ش

، حیث أنه (Emblem) رمزالشكل او النص داخل وهنالك نمط آخر لهذا النوع من الشعارات وهو 

حیث یكون النص والرمز بجانب بعضهما ، هذا النوع من  شكل المرفق برمزشعارات العلى عكس 

نفسه ، وبهذا فإن العنصرین الشعارات یقوم بتضمین إسم الشركة )النص( داخل رمز الشعار 

 ومن االمثلة على هذا النمط من الشعارات شعار ،یكونان متالزمین وال یمكن فصلهما عن بعضهما

( في  Freightsans Black، و قد تم استخدام نوع خط )  Starbucks )ستاربكس( شركة

 (26الشكل)( (www. fenonist.com , January,2011تصمیم هذا الشعار . 
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  Starbucks (ستاربكس) شركة شعار( : 26) شكل

 :  ( Monograms or Letter Mark)  او الحرفية الشعارات المختصرة .2

وغالب ا ما یؤدي  ،المقصود بها  األحرف األولى من كل كلمة في اسم الشركة تشكل الشعار

وُیستخدم هذا ،  ألن الرسالة التي تم إرسالها مع األحرف تكون محدودة ا  ذلك إلى حدوث ارباك نظر 

اذا كان اسم الشركة صعب النطق ، او أن  النوع من الشعارات فى الكثیر من الشركات ، خاصة  

 (Haig and Harper،2227)  .االسم طویل

، و الذي یمثل شعار دار  (27 الشكل من أمثلة هذا النمط من تصمیم الشعارات )و 

(  و V( و )Lو الشعار یحتوي على حرفي )،  Louis Vuitton (لویس فیتون االزیاء الفرنسیة ) 

 . Louis Vuittonهما إختصار لألحرف االولى من اسم المؤسسة 
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 Louis Vuitton (لویس فیتون ( : شعار دار االزیاء الفرنسیة ) 27شكل )

االمریكیة ، حیث نرى ان  HBOوأیضا  من االمثلة على هذا النمط من الشعارات شعار قناة 

باللون االزرق .   Home Box Officeن  ثالث أحرف و هم إختصار السم القناةالشعار مكون م

 (21شكل )

 
 االمریكیة HBOشعار قناة ( : 21شكل )

الشعارات المتعددة لیتم تصمیمها لمؤسسة او شركة ما ، یجب  نماطمن ا مطعند اختیار ن إذا  

 مراعاة عدة نقاط وهي :

  الثقافیة ، التجاریة ، التعلیمیة ، ..... وغیرها ، نوعیة الرسالة االعالنیة كالمعلومات

 لتحدید نوعیة الشعار و الغرض منه .
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  الفئة الموجهة إلیها الرسالة الموجودة في الشعار ، و بناءا علیه یتم التلخیص و التبسیط و

 الترمیز للموضوع المعبر عنه .

 ضافة الى مجموعة من إلاتحتاج عملیة تصمیم الشعار من المصمم الى الخبرة الفنیة ، ب

 الخبرات السیكولوجیة و السلوكیة و االتصالیة إلحداث األثر المطلوب من الشعار .

  لون ( في صورة وحدة عناصر تصمیم الشعار من ) شكل ، كتابة ، ضرورة وضع جمیع

 24( ص 2522متجانسة بشكل فني . ) رشوان ، 

 وظائف الشعار :

س لها وصف كون الشعارات هي مصدر و أهم عناصر وهي متغیرة لیللشعار وظائف متعددة 

الهویات البصریة  للشركات ، المؤسسات ، و الجامعات . وهو أحد وسائل اتصال المنتج او 

الخدمة او حامل الشعار بالجمهور او المتلقي  ، أي ان الشعار اوال و اخیرا  وسیلة اتصالیة 

 ات وظیفیة للشعارات وهي  : تعریفیة تفاعلیة مع الجمهور . ولذلك هنالك اولوی

( ، وینطبق علیه ما   Identity: وهنا یعمل الشعار عمل الهویة )  ولوية التعريفيةال  .2

ینطبق على ) االسم ( ، على سبیل المثال لتحقیق و مراعاة هذه االولویة ، فالتمیز 

كان والخصوصیة وعدم االقتراب من التشابه مع الشعارات االخرى و القدرة على حجز م

في ذاكرة المتلقي هي ما ینبغي مراعاته لتحقیق هذا الغرض وانجاز هذه االولویة . الراوي ) 

2522 ) 

: وهي ان یتمكن الشعار من تكوین عالقة مع المتلقي تقوم على حب  ولوية الترويجيةال  .2

المتلقي واستحسانه للشعار و ثقته به، وهذا ما سیجد انعكاسه على السیاسه الترویجیة 

 ( 2522جهة الحاملة للشعار. الراوي ) لل
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مكانیاته االبداعیة إي تفرض على المصمم ان یظهر اقصى : وهي الت ولوية االبداعيةال  .2

و مغایرا   و مثیرا  و متقنا  من حیث  في وضع تصمیم للشعار لكي یكون الشعار جدیدا  

تجاهات عمل إات و یه ، وملبیا  لرغبات و طموحالنسب و المقاسات و العناصر الداخلة ف

 (  2522اهداف الجهة الحاملة للشعار .الراوي ) و 

وللشعارات ایضا وظائف أساسیة تساعد بها في نجاح الشركات و تفوقها على منافساتها ، 

 وتعتبر مهام اساسیة تقوم بها الشعارات و تتلخص في خمس مهام  وهي :

  فإن مسألة االسم والحمایة : یجب ان یكون للشعار هویة واضحة ، وبالتالي الهوية

 القانونیة وعناصر التصمیم من االشیاء المهمة للغایة .

 یجب ان یعمل الشعار بمثابة تلخیصا  لكل المعلومات التي یجب ان  صيغة مختصرة :

ن ذاكرة المستهلك تبدو كما لو كانت تهلك عن المنتج  و صاحبه ، ذلك ألیعرفها المس

وسوف یعمل الشعار على  ، المعلوماتبیانات و ال من الشبكات لتخزین حزم مجموعة

 الوصول الى هذه الشبكات .

 ن یضمن جودة أن شأنه ن شراء اي منتج یحمل شعار لعالمة تجاریة معروفة مإ:  ضمان

 و الخدمة.أعلى الفوائد المتوقعة من المنتج المنتج او الخدمة ، حیث یتم الحصول 

 غیره من المنتجات  و الخدمة عنأالمنتج  الشعار على تمیز شیرن یأ: یجب  التميز

 و الخدمة عن غیره .أضح للمتلقي مدى تمیز هذا المنتج ن تو أالمنافسة له و 

 ( 2552)العامري ، 

ذ یكفل تسجیل إلشركات و المؤسسات هي الحمایة ، هم وظائف الشعار لأمن  ایضا  و 
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فاع به او التصریح لشخص یث االنتالشعار لصاحبه الحمایة ، و یضمن الحق في الشعار من ح

 نتفاع به مقابل مبلغ معین .خر اإلآ

شمل ، تساعد العالمة التجاریة على النهوض بروح المبادرة على الصعید أ" ومن منطلق 

عتراف و الفوائد المالیة ، و تشكل حمایة الشعارات خالل مكافأة اصحاب الشعارات باإل العالمي من

 (.2522یر المشروعة ، مثل التقلید ". ) غیث ،ایضا حاجزا امام جهود المنافسة غ

هم وظائف المصمم أثناء تصمیمه للشعار أن یلتفت للمجتمع و البیئة التي یرید أن أمن و 

یوصل رسالة الشعار لها ، و یجب أن یراعي المصمم ان الشعار هو أهم وسائل التواصل ما بین 

 الشعار العادات والتقالید لهذا المجتمع .المؤسسة و المتلقي ، ولذلك یجب ان یراعي المصمم في 

جتماعي یؤدي وظیفة اتصالیة في إاتفاق إذ ان العالمة البصریة هي مصطلح یتضمن 

غایة التحدید ، والعالمة او الشعار تختلف عن الصورة ، النها قد ال تنبثق من الواقع ، وقد تنبع 

لمجتمع و الجماعات او عدة  من أشكال التبسیط بشرط ان تصبح له قیمة اصطالحیة بین ا

 .( 2551مجتمعات  ) امیرة ، 

وهذه الشعارات وظیفتها اعطاء شخصیة محلیة لهذه البیئات أو المجتمعات من خالل 

تصال بصري واضح و مؤثر لدى إبیئي الخاص بكل مجتمع ، لتحقییق االطار االجتماعي و ال

عبر الزمن في تحقیق مدى صالحیة  المتلقي ، وهذا یعتمد على ابداع شعار له وظیفة دائمة

 .( 2551جتماعیة .  ) امیرة ، یاجات اإلحتري ، بما یتناسب مع االبعاد و اإلاالدراك البص
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 :انماطه  عناصر بناء الشعار و

 عناصر بناء الشعار 
 ( : Shapeالشكل ) 

 هو عبارة عن تجمع لعدة خطوط ووصلها من أطرافها ببعض بطریقة معینة، بحیث نحصل

شكال رض یكون له شكل ، ویمكن استخدام أعلى شكل مختلف في كل مرة. اي شيء له طول وع

 ( Bell,2004غیر عادیة لجذب االنتباه . ) 

وهناك تكوینات عده للشكل و منها: الهرمي والحلزوني والمتموج والدائري، ویعتبر التكوین 

لثقیله في االسفل وجعل االشكال الهرمي اقواها، وطریقة توزیعه هي جعل االشكال الكبیره وا

 الصغیره في االعلى بالترتیب حسب الحجم والكثافة اللونیة والقیمة اللونیة.  

ولألشكال إیحاءات و دالالت خاصة بعد توزیعها على الشعار لها تأثیر على المتلقي ، 

لهذه ومعرفة هذه التأثیرات امر هام في تصمیم الشعارات ، فسوف یؤدي االستخدام الجید 

االیحاءات و الدالالت الى إثارة الشعور و العواطف و الدوافع المختلفة نحو موضوع الشعار ، 

فهنالك أشكاال  توحي باإلیجابیة واالعتدال و أخرى بالثقل و التحدي بینما ثالثة بالخفة والنعومة . 

 .( 2522رشوان ، )

مجرد ، بأشكال  داللة (  أویمكن التعبیر عن الشكل سواء أكان تمثیلي ) اي له معنى و 

مناهج مختلفة.  لكن هذا ال یعني أنه یجب رؤیة هذه االشكال من منظور وزوایا مختلفة ، أو أنه و 

األسالیب و المناهج المختلفة في اإلبداع البصري إلى  هذه إذ تؤدي یجب تحریكها أو تحویلها ؛

 (Wong,1993نتائج مختلفة. ) 
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عضوي عن طریق جعل  جمیع المنحنیات الشكل ناعمة أي المنهج االول هو إنشاء شكل 

غیر حادة ، المنهج الثاني هو استخدام الخطوط المستقیمة أو الدوائر أو األقواس إلنشاء أشكال 

 : هندسیة . وسیتم شرح هذه المناهج او االنواع

 ( : Organic Shapesالشكال العضوية )  .0

ع المنحنیات داخل الشكل ،  ویشمل أیضا نقاط یبین الشكل العضوي التحدبات و التقعرات م

وقد تكون االتصال بین المنحنیات ، التي تنشأ من الخطوط المنحنیة على شكل خطوط دائریة ، 

تكون بأشكال حرة قد في التصمیم مرسومة أو عبارة عن صور فوتوغرافیة و  األشكال العضویة 

 ( Wong,1993)  .العضویة من الطبیعةو غالبا  ما تستوحى االشكال  وغیر محددة بنسق واحد

 ( : Geometric Shapesاالشكال الهندسية )  .8

وهي عبارة عن أشكال لها قیاسات وأبعاد وزوایا محددة بین خطوطها، مثل المربع والمثلث وغیرها 

 یدویا   ، یعتمد الشكل الهندسي على وسائل البناء المیكانیكیة، حیث یجب رسم الخطوط المستقیمة

، الحدة  و إما باستخدام برامج التصمیم بإستخدام الفرجار او المساطر والدوائر واألقواس امستخدبإ

  .و یجب ان تكون هذه االشكال منتظمة و ذات بناء معین ببعدین فقط والدقة یجب أن تسود ،

 (Wong,1993 ) 

 : وظيفة الشكل في تصميم الشعار 

أسالیب ومنها استخدام الشكل الذي یرمز  اما عن استخدام الشكل في الشعارات فهنالك عدة

للشركة او المنتج وذلك الن استخدام الشكل و تكویناته بطریقة سلیمة یسهل انطباعه في ذهن 

المتلقي او لتسلیط الضوء على جزئیة مهمة في الشعار مثل اسم المؤسسة ، ولكن من اهم االمور 
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ط الشكل وذلك الن تصمیم شعار ذو شكل التي یجب مرعاتها هي استخدام الشكل البسیط او تبسی

 بسیط یكسبه عدة خصائص یرغب بها مالكي الشعارات .

تتصف وظیفة الشكل في الشعار ومدى نجاحه على مدى تأثیره  في المتلقي ، وذلك وفقا للثقافات و 

ن المختلفة داخل المجتمع الواحد ،  متعدد الطبقات و متنوع الثقافات ، وعلیه فإن الشعار یجب ا

 تصل رسالته الشكلیة الى المتلقي ، و ذلك من خالل :

: بمعنى أن یكون للشعار القدرة على لفت نظر المتلقي و االستحواذ على  جذب االنتباه .2

من خالل ترتیب عناصر التصمیم و تركیبها في ایقاع حركي، و انتباهه عن طریق الشكل 

طریق اللون المتمثل في التضاد حیث ان الحركة أكثر قدرة على جذب االنتباه ، أو عن 

اللوني أو القیمة اللونیة باالضافة الى تلخیص االشكال و العناصر واختصارها بحیث یتم 

 استیعابها في اقل وقت ممكن مما یزید من قوة جذب انتباه المشاهد لرؤیته . 

 (2522) رشوان ،    

هو شعار شركة ومن أهم الشعارات التي استطاعت ان تحقق مبدأ جذب االنتباه 

كة في الشكل الدائري المتقطع ، ، إذ نرى إستخدام الحر Totalالمحروقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات ) توتال ( 

 (22ایضا  استغالل االلوان وقیمتها . شكل )و 
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  Total( : شعار شركة )توتال( 22الشكل ) 

لموضوع الشعار ضرورة لمعرفة مضمونه ، ویتم  : یعد اثارة اهتمام المتلقي اثارة االهتمام .2

ذلك من خالل بروز الشكل عما حوله من كتابات أو خطوط بارزة الصیاغة في تصمیم 

الشعار ، وذلك لسهولة ادراك المشاهد او المتلقي له ، ونقله من مرحلة لفت النظر او 

  .(2522، الرؤیة السریعة الى مرحلة اثارة االهتمام بمضمون الشعار ) رشوان 

االهتمام هي مرحلة الحقة لجذب االنتباه ، وفیها یبدأ المشاهد في محاولة استخالص  ةٕاثار و 

المعلومات من الشعار و طبیعة نشاطه ، ودرجة مناسبته لذلك النشاط ، وینعكس نجاح الشعار 

 سة والمؤس عنعلى درجة إهتمام الجمهور به ، فالتصمیم الجید للشعار یترك إنطباعا  جیدا  

 العكس صحیح .

، إذ  Red Bullومن االمثلة على الشعارات المثیرة لإلهتمام شعار شركة ) رید بول ( 

یبین الشعار منذ الوهلة االولى عن مضمون الشركة و المنتج و هو القوة و الطاقة و الحیویة ، 

و الذي یؤكد  ثورین یتصارعان و یمثالن عنصر القوةكونه شعار لمشروب طاقة ، إذ یبرز الشعار 

 هذا المشروب علیه ، باالضافة الى استخدام اللونین االحمر و االصفر و الذي لعب دورا  اساسیا  

 ، و قد تم استخدام نوع خط  القیمة اللونیة العالیة لهما في الشعار تضاد في إثارة االهتمام بسبب
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 (Futura BQ في تصمیم هذا الشعار )( 25. الشكل) 

 
 Red Bullشعار شركة ) رید بول ( ( : 25الشكل )

 :(  Color)  اللون

یمكن تعریف اللون على انه المادة اللونیة الصابغة التي تستخدم في التلوین او الصباغة 

او الطباعة ، و یعرف بالصفة او مظهر السطوح التي تبدو لنا نتیجة لوقوع الضوء علیها او هو 

ف بأنه تأثیر فیسولوجي على شبكة العین سواء نتج اشعة ملونة ناتجة من تحلیل الضوء كما یعر 

 .( 9002)المزاهرة و الصمادي و العمري ،  من مواد صباغیة او أشعة ملونة

ة ، وذلك لالكتشافات یمثل اللون الدور الحیوي في العملیات االبتكاریة و الفنیة و التصمیمی

تأثیرات المختلفة التي تحدثها الرؤیة المستمرة لخصائصه و عالقات االلوان مع بعضها و الالدائمة و 

 .(2522البصریة ) رشوان ،

، و المقصود به هو االختالف الشدید  التضاد اللونيمن أهم العالقات اللونیة هو و 

هو مهم في تصمیم الشعار و ذلك إلظهار رسالة الشعار بقوة و بیض ، و سود و األكإختالف األ

 .(2522)الراوي ، ارلشد المتلقي للعناصر التصمیمیة في الشع

ن لكل أ(( ، أي 22بطریقة متعارضة ) الشكل ) االلوان دائرةیتم انتقاء االلوان من خالل و 

، و بالتالي في الطبیعة اللونیة و حتى في التأثیرات االلوان  دائرةلون هنالك لون معاكس في 
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لوان بحسب مواقعها لیه في مجال التضاد اللوني هو تصرف االإاهم ما یمكن التطرق البصریة ، و 

أو الخلفیات التي تحیط بها وهذا ما یعزز مبدأ التناوب اللوني في التصمیم الجرافیكي ، فاللون 

عندما یوضع مجاور او على خلفیة لونیة متعارضة معه ، مما  ا  مختلف ا  بصری ا  عادة  ما یتخذ تأثیر 

كما یقل او یزید إشعاعه متأثرا   یغیر في طبیعة اللون الفیزیائیة و بالتالي خصائصه البصریة ،

 (2522باللون المجاور مما یجعله یبدو مختلفا  بحسب اللون المجاور له .)الراوي ،

 

 االلوان دائرة( : التضاد اللوني من خالل 22الشكل )

كس( تضاد اللوني ، شعار شركة ) فیدال مستفیدة منومن أبرز الشعارات التي صممت الوانها 

Fedex االلوان  دائرةى فیه استخدام اللون االزرق في الجهة الیسرى للشعار و ضده في ، والذي نر

 (22اللون البرتقالي في الجهة الیمنى . الشكل )
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 Fedexكس( شركة ) فید(: شعار 22الشكل )

، فهي الصفة التي تجعلنا نطلق  القيمة اللونية تضاد من أهم العالقات اللونیة أیضا  هيو 

و لكن یختلفان في القیمة صفة لون ساطع او لون قاتم .قد یتفق أصل لونیین  على اللون اسم او

، فیكون أحدهما ساطعا  یعكس كمیة كبیرة من االشعة ، و الثاني قاتما  فتقل كمیة االشعة اللونیة

المنعكسة منه ، فإن قیمة اللون تدل على درجة نصوع اللون، و لفهم قیمة اللون یمكن ان نتخیل 

ا أحمر یقع نصفها تحت النور و نصفها االخر تحت الظل، فیبدو النصف الذي یقع ورقة لونه

 تحت النور ساطعا  و ناصع اللون بعكس النصف الذي تحت الظل و الذي تقل قیمته اللونیة . 

 

 

 

 

 

 

 (: القیمة اللونیة24الشكل )

سـطوع اللـون و عند ابتعاد مصدر الضوء تدریجیا  عن االسـطح او االجسـام الملونـة ، یقـل و 

، وذلــك الن كمیــة االشــعة المنعكســة  لتحول الــى اللــون االســودیبــدأ الجســم الملــون مهمــا كــان لونــه بــا

عنه تقل ، مثال  اللون االحمر سوف یبـدو احمـر بنیـا  عنـدما یبـدأ مصـدر الضـوء باالبتعـاد ، ثـم یقـتم 
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 .اللون االسودتدریجیا  حتى یصل الى 

القیمة اللونیة في تصمیم شعارها ، شعار موقع التواصل  وظفت تضادومن الشعارات التي 

جات في القیمة اللونیة من السطوع وصوال  ، حیث نرى التدر  Instagramاالجتماعي )إنستاجرام( 

 (21الشعار . الشكل ) أعلىالى اللون القاتم في 

 

 Instagram(: شعار موقع التواصل االجتماعي )إنستاجرام( 21الشكل )

صائص التي تمیز كل لون عن االخر وبالتالي یسهل تمییزه بالنسبة لنا ، هي كنة اما عن الخ

 اللون ، قیمة اللون و شدة اللون :

ویقصد بها أصل اللون ، وهي تلك الصفة التي نمیز ونفرق بها (Hue) : كنة اللون

، فنقول هذا لون  بین لون وآخر والذي نسمیه بأسمائه أي تترجم بالصفات

، أخضر ، أصفر ، برتقالي ، أحمر ، أرجواني ( ، ویمكننا أن نغیر في ق)بنفسجي،أزر 

كنه اللون ) أصل اللون ( بمزجه بلون آخر على سبیل المثال عند مزج مادة حمراء 

 (26الشكل ) .اللون ةة برتقالیة ویسمى هذا تغیر في كنبأخرى صفراء فإنها تنتج ماد

  (Millman,2008 ). 
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هي الخاصیة أو الصفة التي تدل على مدى (Chrome) :نقاوة اللون أو شدته

نقاوة اللون أي درجة تشبعه ویرتبط تشبع اللون بمدى نقائه أي بمقدار كمیة اختالطه 

 (26الشكل ) (.درجات الرمادي –األسود  –باأللوان المحایدة ) األبیض 

 (Millman,2008 ) 

 
 (: خصائص اللون26الشكل )

 
ة سیكولوجیة معینة قام العلماء بفحصها و اختبارها و تجربتها للعدید لكل لون درجاته و لكل درج

 من المرات، و عند دمج االلوان یختلف تأثیرها كلیا  ، وباالضافة الى مكان و كیفیة استعمالهم.

، لكن اصر التصمیم و عناصر بناء الشعاراذ یعمل اللون على جذب المتلقي كغیره من عن

نفسیة المتلقي وفقا لسیكولوجیة كل لون ، ففي األغلب اللون االخضر لهذا العنصر اثر أعمق في 

اللون االحمر قد یشعر المتلقي لدى المشاهد بالراحة ، و  سالم  ویعطي انطباعا  ال والذي یرمز الى

بالغضب و الحرب وقد یشعره بالحب و عند استخدامه مع اللون االصفر ) مثل شعار سلسلة 

) النشاط و الطاقة  شعر المتلقي باالستقرار البصري و ی( 27)الشكل مطاعم ماكدونالدز( 

Millman,2008 ). 
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 McDonald's( : شعار سلسلة مطاعم )ماكدونالد( 27الشكل )

تنقســم االلــوان الــى قســمین یعمــل المصــمم الجرافیكــي الیــوم وفــق عــدة انظمــة للــون ، حیــث 

ألـوان ( ، و   RGBمـر و یرمـز لهـا ) ، ألـوان ضـوئیة تتكـون مـن االخضـر و االزرق و االحرئیسیین

طباعیة تتكون من نظام المزج الرباعي لأللوان االصفر و السـیان و الماجینتـا و االسـود و یرمـز لـه 

 (CMYK  ویقــوم المصــمم باســتخدام هــذه االنظمــة فــي الهویــة البصــریة للشــعار كــون لكــل نظــام . )

 .( ( Ambrose & Harris, 2009ألوان قدراته و خواصه التي تختلف عن النظام االخر

 ( : RGB Color Systemنظام اللون الضوئي )  .0

الحاسوب ، و الهواتف  یستخدم هذا النظام في اي وسیلة ضوئیة ، مثل شاشات أجهزة

هي االلوان ء . وتكون هذه االلوان الثالثة و غیرها من وسائل البث عبر الضو ، و التلفاز الذكیة ، و 

 (  Pender , 1998(  ) 21الشكل )من خالل الدمج بینهم .  االساسیة كل االلوان االخرى
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 ( RGB Color Systemنظام اللون الضوئي ) (: 21الشكل )

 ( : CMYK Color Systemنظام اللون الطباعي )  .8

، و الملصـــقات ، و القرطاســـیة ،  یســتخدم هـــذا النظـــام فــي المطبوعـــات ، مثـــل الصــور الفوتوغرافیـــة

غیرهـا مـن الوسـائل المطبوعـة . و تمثـل هـذه االلـوان االسـاس الـذي یتكـون  االعالنات المطبوعـة وو 

 (  Pender , 1998( ) 22منه االلوان الثانویة الكثیرة التي نراها بالمطبوعات . الشكل )

 

 ( CMYK Color Systemنظام اللون الطباعي ) ( : 22الشكل )
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 ( : PANTONE Color Systemنظام االلوان المركبة الجاهزة )  .3

اته في عالم االزیاء و الدیكور یستخدم هذا النظام في المطبوعات إضافة  الى استخدام

مستحضرات التجمیل و في أغلب المنتجات التي تعتمد على اللون . حیث یعمل هذا النظام على و 

قوم توفیر نماذج جاهزة لأللوان و التي تحاكي الواقع المراد إنتاجه بنفس درجة اللون ، ویفضل ان ی

المصمم باختیار االلوان النهائیة من هذا النظام و إرسال رقم كل لون الى المطبعة حتى ال تختلف 

 (  Pender , 1998( ) 30درجات اللون في المطبوعات . الشكل )

 

 ( PANTONE Color System( : نظام االلوان المركبة الجاهزة ) 25الشكل )

 ( : GRAYSCALE Color Systemنظام الدرجات اللونية الرمادية )  .4

درجة ( ، ویستخدم في حاالت الطباعة  5-255یتكون هذا النظام من تدرجات االسود ) 

غیر الملونة مثل الصحف او االوراق الیومیة للتعامل داخل الشعار او اي وسیلة مطبوعة ال 

 (  Pender , 1998( ) 22تستخدم إال لونا  واحدا  في الطباعة . الشكل )
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 ( GRAYSCALE Color System( : نظام الدرجات اللونیة الرمادیة ) 22) الشكل

من الضروري لمصممي الشعار الجرافیكیین معرفة هذه االنظمة و وضع درجات اللون للشعار و 

للهویة البصریة وفق كل نظام لوني ، بحیث تسهل علیهم هذه العملیة التفاهم مع مزودي الخدمات 

 لهذا الشعار .

 (:Typography and Calligraphy) و التصميم الحروفيالكتابة 

یــة البصـریة ومــن ضــمنها تعتبـر خطــوط الكتابـة مــن االدوات المهمـة و المــؤثرة بقــوة فـي الهو 

تلعــب دورا كبیــرا فــي ابــراز الصــورة الذهنیــة المــراد ترســیخها فــي عقــول المتلقــین ، وتخــدم الشــعار ، و 

ثابتـة ذا تـم اسـتخدام خطـوط متفـق علیهـا و علـى الشـعار االهویة البصـریة فـي مسـألة التعـرف السـریع 

 ائما.د

تستخدم خطوط الكتابة و الحروف في عدة اماكن للشعار الواحد ، وقد یحتاج الشعار الى 

، الكتابة )العناوین الرئیسیة  والفرعیة ، النصوص عدة أنواع من الخطوط التي تتناسب و احتیاجات

، إضافة الى الموقع االلكتروني  ي تظهر في كل مطبوعات الشعاروالتاالرقام ، عالمات الترقیم ( 

 .ة صاحبة الشعار والهویة البصریةو تطبیقات المحمول الخاصة بالمؤسسة او الشرك
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 كما تمتلك الحروف والكتابات طاقة تشكیلیة كبیرة كامنة في شكل الحروف والكلمات

ما تحمله من مضمون )معنى لغوي(  ، باإلضافة إلىتسمى بالخطوط المرسومة حین تشكیلها و 

وتكمن أهمیة المصمم في عملیة تصمیم الشعارات على كیفیة االستفادة من هذه  وصوتیات، 

للشركة أو المؤسسة  یعتمد على الكتابةالطاقات الكامنة في الحروف والكتابات في تصمیم شعار 

ي كسب ثقة المستهلك واقتناعه یتسم بالفردیة والتمیز وتأكید الهویة مما یجعل له دور أساسي ف

 .( 2522بالتعامل مع هذه الشركة دونا  عن منافسیها  ) سراج ، 

، حیث ان هذا الشعار یعد  ومن االمثلة على هذا النوع من الشعارات شعار قناة الجزیرة 

 ا  القناة مكتوبالسم  ( Calligraphy)  من اشهر الشعارات التي استخدمت التصمیم الحروفي

 (22الشكل ) الدیواني الخط العربي امباستخد

 
 ( : شعار قناة الجزیرة22الشكل )

ولیس بالضروري ان یستخدم الشعار خطوطا  تقلیدیة ، بل بالعكس ، أفضل انواع الخطوط 

مها هي تلك الخطوط التي یتم ابتكارها خصیصا للعالمة التجاریة او الشعار ، الممكن استخدا

و عند استخدام خطوط للغات متعددة یجب ان تكون هذه  ،وتعكس جوهرها وال یمتلك أحد مثلها 

 ( ( Samara,2007 .الخطوط متجانسة بقدر االمكان 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
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سم الشركة او المؤسسه هي عبارة عن شعار یحتوي علي اأو الشعارات  الشعارات النصیة

و یتم دراسة اإلسم بصورة جیدة و من ثم ابتكار و تصمیم  ، دون إرفاق رسومات وال أیقونات فقط

خط یناسب روح و مضمون الشركة ، و عادة ما یتم تصمیم خطوط خاصة بالعالمة التجاریة 

 ( www.creved.com , May,2(017  .كاملة لتناسب جمیع المهام و األفكار التسویقیة

 ،هو أن المستهلك ال یحتاج إلى ربط الشعار باالسم  اتمیزة استخدام هذا النوع من الشعار 

 (Haig and Harper،2227)  .من الصعب التوصل الى اسم ینقل قیم الشركة ومع ذلك

ت التي تتناسب مع وظیفة من أنسب أنواع التصمیما الكتابة أو المحارف ویعد شعار

فة الفردیة والتمیز، فلیس أبلغ من اسم الشركة أو المؤسسة في التعبیر تضمن تحقیق صالشعار و 

عنها بشكل محدد ومباشر، خاصة مع تطبیق القوانین التي تضمن عدم تكرار االسم ألكثر من 

  .مؤسسة تعمل بنفس المجال في البلد الواحد

في  ( Typography)  المحارفومن أهم األمثلة على عدم إستخدام الخطوط التقلیدیة و 

حیث قام المصمم بابتكار خط خصیصا  لهذه  ، Visa (فیزا  ) شركةتصمیم الشعارات ، هو شعار 

( ، مما جعل الخط Vالشركة ، بإضافة لمسة تصمیمیة على الحرف االول في الشعار وهو حرف )

 (22الشكل ) و الشعار ممیزین .

 

   Visa(فیزا  ) شركة( : شعار 22الشكل )
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في مواد اإلعالنیة أو الترویجیة، و ، من أهم األدوات الحیویة لل كتابة أو المحارفال شعار یعدو 

ستعمال الحروف إب المصممین من أجل ضبط الموضوع بالعادة تأتي عملیة استخدامه من جان

م استعماله في أو یت ،بشكل كبیر أو من خالل التركیز على كلمة معینة في داخل التصمیم

 ) , 2015Maywww.almrsal.com,( ترید المؤسسة التركیز على اسمهاوذلك عندما  الشعارات

یعد كل خط من الخطوط المستعملة فیه عبارة عن رسالة یوصلها المصمم فمثال  الخطوط و 

أما الخطوط الحرة ، الكالسیكیة تنم عن شخصیة قویة ، و الخطوط الحدیثة قد تنم عن الحداثة 

 ( , Maywww.almrsal.com( 2015,.  ، و هكذا ، و اإلبداع تلقائیةفهي تدل على ال

 ( Typographyالكتابـة أو المحـارف ) على الشعارات التي اسـتخدمت  أیضا   ومن االمثلة

حیـث اسـتخدم المصـمم فـي  لألجهـزة الكهربائیـة ،   Philips) فیلیبس (  في تصامیمها شعار شركة

هتم المصمم بهذا الشعار بأن یكـون ، وا ( Swank Gothic Boldتصمیم هذا الشعار نوع الخط )

الشركة بالمظهر الجاد و العملي مباشر و بسیط و ذلك بالتركیز على اسم الشركة فقط ، و إلظهار 

 (24شكل )   .  الصادقو 

 

 لألجهزة الكهربائیة   Philipsشعار شركة ) فیلیبس ( ( : 34الشكل )
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 : ( Logo New Trends ) اإلتجاهات الحديثة المستخدمة في تصميم الشعارات

األنماط  رافیك على اطالع بأحدث األنواع وجمن الضروري جدا أن یبقى مصممي ال

وحیث أن الشعارات  ، لتكون أعمالهم مواكبة ألحدث توجهات السوق تصمیم الشعاراتالخاصة ب

معرفة  ، فإنه من المهم جدا   بأبسط وسیلة بصریةو المؤسسات  عبر عن فلسفة و أهداف الشركاتت

فلكل عمیل ذوق مختلف  ، المختلفة الممكن استخدامها لهذه الغایة إتجاهات التصمیم الجرافیكي

 . مختلفا   كما أن كل مشروع یتطلب أسلوبا  

 إلى وقت نم تختلف التصمیم اتجاهات أن من الرغم على أنه نتذكر أن ا  أیض المهم منلكن  و

 فقط لیس الشعار إنشاء یتم حیث ، ا  أبد تتغیر ال الشعار تصمیم وراء األساسیة الفلسفة فإن ،أخر

ا ولكن ، المتلقي على دائم انطباع لترك  الباحث یذكر وهنا ، المؤسسة أو الشركة رسالة ینقلل أیض 

 : الشعارات لتصمیم الحدیثة االتجاهات من بعض

 ( :  LogoFlat)  الشعار المسّطح

 Microsoft (مایكروسوفت ویندوز  )كانت بعض الشركات مثل  2555 في أوائل ال

حیث كان هذا االتجاه األكثر  ، یتبعون أسلوب الشعار ثالثي األبعاد Netflix (نیتفلكس)و

، اغتنمت هذه الشركات  استخداما آنذاك. لكن عندما أصبح اتجاه الشعار المسطح أكثر شعبیة

ت على تصمیم شعارات جدیدة وبسیطة تعكس شخصیة العالمة التجاریة الخاصة عمل الفرصة و

األكثر استخداما حیث أن بساطة الشعارات تعطیها مساحة  االتجاه التصمیميوأصبح هذا  ، بها

 .و االجهزة الذكیة الهواتف النقالة من المرونة تجعلها متوافقة مع أنواع مختلفة من مواقع التصفح و

www.tasmeemme.com , February,2018)) 

https://www.tasmeemme.com/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/438/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-logo-maker-pro-%D8%B5%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://www.tasmeemme.com/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/438/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-logo-maker-pro-%D8%B5%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9
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، حیث قامت الشركة   Microsoft( مایكروسوفت ویندوز  )مثال ذلك شعار شركة و 

ثنائي  Flatبالتخلي عن شعارها القدیم ذو التصمیم الثالثي االبعاد و تحویره الى شعار مسطح 

اجهزة الحاسوب االبعاد ، وذلك بسبب المرونة التي یتمتع بها الشعار المسطح عند استعماله على 

هي شركة تختص بتصنیع ( مایكروسوفت ویندوز  )او على االجهزة الذكیة ، خصوصا  ان شركة 

و باإلضافة الى تغیر نوع الخط الى خط ابسط و هو )  ، األنظمة التي تعمل بها اجهزة الحاسوب

Segoe Ui ) . ( 21الشكل) 

 

 
 Microsoft( : شعار شركة )مایكروسوفت( 21الشكل )
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 ( :  simplified Logoط )بسملشعار الا .0
 

رافیكي خالل جهذه النوع من التصامیم لیس بجدید لكن زاد استخدامه في كافة مجاالت التصمیم ال

و یعتمد هذا االتجاه في  ،2524نجاحا كبیرا في بدایة عام كما حقق ،  السنوات القلیلة الماضیة

ر ، إذ ان التصمیم الناجح یعتمد على التبسیط التصمیم على االختزال و التبسیط في عناصر الشعا

بعكس  ، العین تجذب التي هي التصامیم أبسط تكون ما غالب ا، وذلك ألن  و سهولة الفهم

، وعلى المصمم ان یقوم بتنظیم التي یصعب فهمها و تحلیل مضمونها الشعارات المزدحمة بصریا  

 . كل فهمهلیسهل على ال واضحعناصر بناء الشعار بنسق بسیط و 

 www. justcreative.com , Desmber,2017))  

من االمثلة على هذا االتجاه في تصمیم الشعارات شعار شركة ) ماستر كارد ( و 

MasterCardي تقاطع ، حیث عمدت الشركة على تبسیط شعارها القدیم و إختزال الشكل ف

 (26شكل )الذلك لكي یصبح أكثر بساطة و وضوح . الدائرتین مع بعضهما ، و 

  
 MasterCard( : شعار شركة ) ماستر كارد ( 26)الشكل 
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 ( : Negative Spaceالفضاء السلبي ) .8
م ، ویعتمد هذا النوع من التصامی2526لیس بتوجه جدید لكنه عاد لیظهر ثانیة في عام 

رسالة  مستخدمة وٕادخالها في الشعار لتكو ن شكال معینا أوالغیر على استخدام المساحة البیضاء 

 .غامضة

 من كل یتنافس حیث ، المزدوجة الصورة إلى الشعارات في تصمیم االتجاه هذا یستند

 استخدام یتم حیث ، NBC قناة شعار في مثال   ،المشاهد انتباه على والسلبي اإلیجابي الفضاء

 .األیقونیة الطاووس صورة إلنشاء السلبیة المساحة

( Desmber Www. justcreative.com,2017  )( 27الشكل) 

 
 ( NBC(: شعار قناة ) 27الشكل )

 
 ( : Art rLine)  يفن الخطال .3

،  Micro Lines( الینز ایكروالم) ویطلق علیه اسم،  2521اشتهر هذا التصمیم في عام 

، بحیث یستخدم هذا االتجاه سمك ثابت  هذا التصمیم لرسمخط واحد  سمك وذلك الستخدام

و غالبا  ما یستخدم هذا االتجاه في التصمیم . سود باللون األ كاملللخطوط مع لون واحد فقط مت

الحركیة ، و یتم توظیفه في العدید من تصمیمات شركات المواد إلیحاء بالحداثة و التلقائیة ، و ل

 (.justcreative.com , Desmber,2017) www .الغذائیة 
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رى أن المصمم قد إستخدم سمك ، حیث ن Nestleومن امثلة هذا االتجاه شعار شركة )نستلة( 

واحد للخط في تصمیم الشعار ، باالضافة الى استخدام لون واحد و هو االسود ، و أیضا  نرى في 

تصمیم الشعار ایحاء  بالحركة في شكل العصافیر الصغیرة التي تنتظر الغذاء من أمها ، و هذا 

 (21الشكل )االیحاء خدم و بشكل كبیر فلسفة الشركة الغذائیة . 

 
  Nestle( : شعار شركة )نستلة( 21شكل )

 ( : Hand Drawn Logo) شعارات مرسومة يدويا .4

على الرغم من أن العصر الرقمي وااللكتروني یجري على قدم وساق إال أنه ال یزال هناك 

ولهذا السبب من  ،الكثر من األشخاص الذین یحبون مظهر الشعارات والخطوط المرسومة یدویا

ویعتمد هذا النوع من  ،بقى هذا النوع من التصامیم مستخدما لوقتنا الحالي و ما بعده المرجح أن ی

التصامیم على الخطوط الموصولة والشبه موصولة ویرافقها عادة رسومات طریفة وأخرى كرتونیة 

، ویستخدم هذا االتجاه من الشعارات غالبا  في شعارات  لتضفي شعورا لطیفا على هذه الشعارات

 (22الشكل ) ((www.tasmeemme.com , February,2018م . المطاع
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  Seed( : شعار مطعم 22شعار )

 ( : Vintage) السلوب الكالسكي .5

 ، 2521هذا النوع من الشعارات تم استخدامه في السنوات السابقة لكن عاد لیظهر مجددا في عام 

ر في الشعارات والتصامیم ظهحیث یجمع ما بین األسلوب الحدیث البسیط واألشكال التي كانت ت

، وهي وسیلة إعادة إحیاء لذلك النمط التقلیدي من التصمیم بمثابة  االتجاهویعتبر هذا  ، القدیمة

  . رائعة لتحویل ما هو مألوف إلى تصمیم لم نره من قبل

www.tasmeemme.com , February,2018)) ( 45الشكل) 

 
 في الشعارات ( Vintage) ألسلوب الكالسكيا( : أمثلة على استخدام اتجاه 45الشكل )
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 ( : Vertical text) موديالع النص .6

بعض المصممین یفضلون استخدام النص العادي بلون واحد في التصامیم البسیطة، لكن 

لذا  و أصبح تقلیدیا  ، البعض اآلخر یجد أن هذا النوع من التصامیم قد تم استهالكه بشكل كبیر

وقد  ، مودي بطریقة تلفت االنتباه بشكل أكبر من النص األفقيكل علنص بشیعملون على وضع ا

. یرافق النص في بعض األحیان نصا  أفقیا  لكن مع االحتفاظ على أسلوب موحد للشعار

www.tasmeemme.com , February,2018)) 

 Bremboومن االمثلة على هذا االتجاه في تصمیم الشعارات ، شعار شركة ) بریمبو (  

 شعارمودي في تصمیم الو قد اعتمد المصمم على الشكل العیكیة لتصنیع مكابح السیارات ، االمر 

، داللة  على شكل الطرق التي تسیر علیها السیارات ، باالضافة الى قطوع مائلة تدل على آثار 

مكابح السیارات على هذه الطرق ، وقد استخدم المصمم لون واحد في التصمیم و هو اللون 

 (41الشكل ) االحمر .

 
 لتصنیع مكابح السیارات Bremboشركة ) بریمبو ( ( : شعار 42شكل)
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 ( : Variable method) المتغير السلوب .7

على شكله بطریقة ما بحیث یمكن  نتظام لكن یظل محافظا  إلذي یتغیر بالشعار ا ةوهو ببساط

 .للمشاهد التعرف على العالمة التجاریة بسهولة

 (www.tasmeemme.com, February, 2018) 

، إذ ان الشعار هنا  USA Today ومن االمثلة على هذا االتجاه شعار قنوات امیركا الیوم 

الكتابة بجانب الشكل، و لكن تم تغیر لون  حافظ على الفكرة الرئیسیة للشعار و هي شكل الدائرة و

 USA Todayشعار كل قناة على حدا ، وذلك لیتناسب الشعار مع مضمون القناة ، مثل قناة 

Money   المختصة باالخبار االقتصادیة حیث تم استخدام اللون االخضر في الشعار داللة على

 (42الشكل )لون النقود االخضر .   

 

 
 USA Todayقنوات (: شعار 42الشكل )

 
 ( : Gradient Colorالتدرج اللوني ) .2

 دقیق نهج هو، و  مثل هذه الشعارات لتصمیم (Mesh) أداةتستخدم تدرجات األلوان 

قد یكون  في تصمیم الشعار وجود تدرج لوني فإن،  الشعار في العمق إلظهار أو الطبقات لفصل

 ، البروز إلى مستوى أعلى من الوضوح وفي إضافة بعض من العمق إلى التصمیم ونقله  ا  مفید
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 استخدم هذیو ، التصمیم  فیها تداخلی التي المساحة و درجته وقیمته في اللون شدة تغییر خالل من

 (. (www.logolounge.com , May,2017والتطبیقات في الغالب للمواقع اإللكترنیة االتجاه

 (42الشكل )

 
 الشعارات ( فيGradient Colorالتدرج اللوني )( : أمثلة على إستخدام اتجاه 42الشكل )

 
 ( :  Motion Logoالشعار المتحرك ) .9

 ،عالم رقمي  إلى یتحول العالم ألن ا  نظر  ، ((GIFالشعار الذي یعمل بصیغة  أو المتحرك الشعار

 شعارات إن ،نجح و االوسع انتشارا  األ هي الویب على منتجاتها تبیع التي التجاریة العالمة فإن

GIF)) مع  للتكیف ها و شكلهامواضع تغییر على باستمرار تعمل جرافیكیة رسومات عن عبارة

 التصمیمي تجاهاإل هذا شهد ، وقد للشعار الشكل العام للصفحة و إعطاء تأثیر حركي و جمالي

)فیس  مثل ، االجتماعیة الوسائط لشركات على منصاتل النشطة المشاركة بسبب قباال  ا ا  مؤخر 

و  ، Instagram )انستاجرام( ، Pinterest )بینترست( ، Twitter )تویتر( ، Facebook بوك(

 .على المواقع االكترونیة  الرقمي التسویق فيأیضا  

www. justcreative.com , Desmber,2017)) 
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 تحليل شعارات

 الجامعات الردنية
 

 تحليل شعارات الجامعات االردنية :

مـــن حیـــث عارات الجامعـــات األردنیـــة مـــن الناحیـــة التصـــمیمیة قـــام الباحـــث بعمـــل تحلیـــل لجمیـــع شـــ
استخدام عناصر بناء تصـمیم الشـعار ) الشـكل ، اللـون ، الكتابـة ( ، و مـن ثـم تحلیـل درجـة اتسـاق 
الهویــة البصــریة مــن خــالل عینــة مــأخوذة مــن نفــس الجامعــة مــع شــعار الجامعــة ، وذلــك مــن حیــث 

 .المستخدم الكتابة و النمط التصمیمي اتساق المجموعة اللونیة و نوع الخط أو 

 الجامعة االردنية : .0

 كما ،م 2262،تأسست الجامعة االردنیة عام   هي مؤسسة أكادیمیة تعلیمیة بحثیة شاملةو 

 في توجیه التنمیة في المجاالت العلمیة و االجتماعیة و الثقافیة .  الجامعة تسهم

 تصميم الشعار :تحليل 

  : سم الجامعة إعن اسم المؤسسة ، ویحتوي على  شعار معبرا  ظهر الشكل في الالشكل

موجود و مكرر في تصمیمات  وهو باللغة العربیة ، الشكل العام لشعار الجامعة هو درع ،

شعارات العدید من الجامعات االردنیة ، و یتوسط الشعار تجریدا  جرافیكیا لشكل الشعلة  

ن القران الكریم ) ویعلمكم الكتاب و یتقاطع معها شكل لكتاب مفتوح یحتوي على نص م

ویحتوي التصمیم على دائرتین متماستین اسفل الكتاب بداخلهم تلخیص  .الحكمة ( 

 (44جرافیكي لشكل قبة الصخرة و المسجد االقصى ، كما یتضح في الشكل )

  : حمر في خضر في خلفیة الشعار ، واللون األاستخدم اللون األالمجموعة اللونية

براز سود في شكل إطار الدرع إلو النار في شكل الشعلة ،  واستخدم اللون األ الدائرتین
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الشكل و التأكید على ثقله ، باإلضافة الى األشكال المرسومة داخل الدائرتین أسفل تصمیم 

 الشعار .

  : استخدم المصمم الكتابة باللغة العربیة ، في اسم الجامعة بخط واضح و مقروء ، الكتابة

فقي مقوس أط المستخدم هو الخط الكوفي البسیط ، وتم وضع الكتابة بشكل و نوع الخ

 على التصمیم .أ

 
 (: شعار الجامعة االردنیة44الشكل )

و یرى الباحث عدم اتساق الهویة البصریة في منشورات الجامعة االعالنیة مع شعار الجامعة ، 

هنالك اختالف ما بین  أن إذ( ،  41ویتضح ذلك في تصمیم أحد إعالنات الجامعة ) الشكل 

حیث ان المجموعة اللونیة في  المجموعة اللونیة الموجودة في الشعار و الموجودة في االعالن ،

زرق ، عالن وهي )األلوان الموجودة في اإلسود ( واألحمر ، األخضر ، األالشعار هي ) األ

مجموعة اللونیة المعتمدة في سود ( و التي ال تنتمي الى الصفر ، البرتقالي ، األحمر ، األاأل

ضافة الى خر في االعالن ، باإلآالشعار ، كما تم تغییر نوع الخط المستخدم في الشعار بنوع خط 

النمط  ن  أان نمط التصمیم المستخدم في االعالن یختلف عن النمط التصمیمي في الشعار ، حیث 
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(  یعد Flat Designعالن )م اإلالمستخدم في الشعار تقلیدي ، بینما النمط المستخدم في تصمی

 نمط حدیث و معاصر .

 
 على صفحتها في )الفیس بوك( لجامعة االردنیةعالن لإ: ( 41الشكل )

 جامعة اليرموك : .8
م بأمر ملكي من جاللة الملك المغفور له 2276ردنیة حكومیة تعلیمیة ، تأسست عام أوهي جامعة 

بیرا  منذ ذلك الوقت ، وهي من أهم مؤسسات الحسین بن طالل ، وقد شهدت الجامعة توسعا  ك

التعلیم العالي المعروف عنها بالنهج المبتكر في إدارة المؤسسات و تنمیة الموارد البشریة والسعي 

ب و العلوم و آالى التفوق في البحث العلمي و التدریس في مختلف المجاالت مثل الفنون و االد

 غیرها .

 تحليل تصميم الشعار :
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  : هر الشكل العام للشعار غیر واضح الداللة في شكل اقرب الى الشكل ظالشكل

االسطواني شبیه جدا  بشكل القلنسوة ، و یحتوي على تحلیل یمثل مسارات حركة 

اإللكترونات في الذرة ، و یتوسط هذا الشكل تحلیل لغصن زیتون و في خلفیته تحلیل 

 ( 46ي الشكل )هندسي لشكل شخص یرفع یدیه الى األعلى ، كما یظهر ف

 : خضر في المساحة األفقیة للكتابة ، و األحمر لوان األاستخدمت األ المجموعة اللونية

خلفیة ، وهذه األلوان مأخوذه من ألوان بیض لللمسارات حركة اإللكترونات في الذرة ، و األ

له و تأكید ثقللسود في الشكل اآلدمي ، إلبرازه و العلم األردني ، كما استخدم اللون األ

 مكانته .

 : نجلیزیة  ، وذلك لكتابة غة العربیة بالخط الكوفي ، و باإلاستخدمت الكتابة بالل الكتابة

اسم الجامعة ، و حجم الكتابة صغیر نسبیا  مع مساحة الشعار ، وتم وضع الكتابة في 

 مساحة افقیة في الجزء السفلي من الشعار.

  

 
 (: شعار جامعة الیرموك46الشكل )
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ن اتساق الشعار مع الهویة البصریة فیرى الباحث بأن الجامعة قامت بااللتزام بالمجموعة أما ع

و تعمیمها على باقي الهویة  و هي  ) االخضر ، االحمر ، االسود ( اللونیة الموجودة بالشعار

حیث  ( ، 47للجامعة ، و مثال ذلك تصمیم الموقع االلكتروني الخاص بالجامعة )الشكل  البصریة

،  حمر (، األ سوداألخضر ، إللكتروني مكونة من األلوان ) األالموقع االمجموعة اللونیة في  أن

 ولكن نوع الخط في الشعار مختلف عن نوع الخط المستخدم في تصمیم الهویة البصریة للجامعة .  

 
 موقع جامعة الیرموك االلكترونيتصمیم ( : 47الشكل )

 
 جامعة العلوم و التكنولوجيا : .3

لهندسة ، تقع الجامعة في ردنیة الحكومیة الرائدة في تخصصات الطب و اهي إحدى الجامعات األ

م استقلت 2216ربد ، في البدایة كانت الجامعة تابعة لجامعة الیرموك ، و في عام محافظة إ
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را  الجامعة لتكون مؤسسة مستقلة تابعة للتعلیم العالي ، ومنذ ذلك الوقت شهدت الجامعة توسعا كبی

في الوقت الحالي ، و هي تعد من أكبر الجامعات  كلیة 22كلیات الى  1حیث توسعت من 

 ردنیة من حیث المساحة . األ

 
 :الشعار تصميمتحليل 

  : ردنیة ، من عدة أشكال ر جامعة العلوم و التكنولوجیا األیتألف تصمیم شعاالشكل

سنبلة قمح تخرج من كتاب و في متداخلة في إطار دائري . في مركز الدائرة تحلیل لشكل 

خلفیتهم تحلیل لخطوط تشبه مسارات حركة اإللكترونات ، ثم یلي ذلك شكل لهالل إشارة 

الى التخصصات الطبیة ، و یلي ذلك شكل لترس إشارة الى التخصصات الهندسیة في 

 (41الجامعة . كما یتضح من الشكل )

 : كونة من ) األحمر ، األصفر ، شعار مجموعة لونیة ماستخدم في تصمیم ال اللون

ترونات زرق استخدم في شكل الترس و مسارات حركة اإللكاألزرق ، األسود ( و اللون األ

مر حدسي اسفل السنبلة ، اما اللون األسود في الشكل الهنللذرة ، واستخدم اللون األ

م صفر في شكل نبتة السنبلة و الخطوط أعلى تصمیفاستخدم في شكل الهالل ، و األ

 الشعار .

 : اعتمد الشعار على استخدام اللغة العربیة في كتابة اسم الجامعة بالخط الكوفي  الكتابة

سفل التصمیم ، واتخذت الكتابة شكال  حجم صغیر نسبیا  داخل شكل الترس أالبسیط ، و ب

 مقوسا  .
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 ( : شعار جامعة العلوم و التكنولوجیا41الشكل )

 
ریة مع شعار الجامعة ، فیرى الباحث بأن الجامعة إلتزمت ومن حیث اتساق الهویة البص

سود( في تصمیم الهویة البصریة صفر ، األزرق ، األحمر ، األالمجموعة اللونیة للشعار وهي )األب

( ، بالرغم من ان الجامعة قامت  42الموجود في تصمیم إالعالن الكتروني للجامعة )الشكل 

ولكن لم عالنات الجامعة ار الى نوع خط مختلف في تصمیم إشعبتغییر نوع الخط المستخدم في ال

شكال مع الحفاظ أیضا  على استخدام األ بیض في الكتابة السم الجامعة ،تغیر لون الخط األ

الهندسیة في تصامیم الجامعة و هویتها البصریة كما في شعار الجامعة ، بالتالي الحفاظ على 

 النمط التصمیمي الخاص بالجامعة . 

  
 جامعة العلوم و التكنولوجیال ( : اعالن42الشكل )
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 جامعة الحسين بن طالل : .4
جاللة الملك عبداهلل الثاني ،  م في عهد2222تأسست جامعة الحسین بن طالل في عام 

كانت جامعة الحسین بن طالل أول جامعة للتعلیم العالي بعدما كانت الجامعة فرع من جامعة و 

ل هي احدى الجامعات االردنیة الحكومیة الواقعة في جنوب المملكة مؤتة ، جامعة الحسین بن طال

في محافظة معان بالتحدید ، وهي جامعة شاملة في حرم جامعي مكتفیة ذاتیَا ، وطلبة الجامعة 

 یمثلون جمیع المحافظات في االردن . 

 شعار :ال تصميم تحليل

  : عتمد على قاعدة التماثل داخل اتخذ تصمیم شعار هذه الجامعة بناء  هندسیا  ، یالشكل

مساحة دائریة الشكل ، ظهر عنصر الصورة في تصمیم الشعار ، وتعود هذه الصورة الى 

ه ، وایضا  ظهر التاج وجه المغفور له الملك حسین بن طالل التي سمیت الجامعة بإسم

كما  على التصمیم ، وصورة لكتاب مفتوح و سنبلتین یحمالن العلم االردني.الملكي في أ

 (15هو في الشكل )

  : إلبراز  استخدم مجموعة كبیرة من االلوان التي تحقق تباینا  لونیا  قویا  المجموعة اللونية

صفر في مفردات التصمیم وهم ) األصفر، األخضر ، البني، األحمر ، األسود ( ، األ

لملكي و لتاج اخلفیة الشعار ، و اللون البني في صورة المغفور له الحسین بن طالل و ا

لوان الموجودة ن المتماثلتین ، باإلضافة الى األخضر في شكل السنبلتیشكل الكتاب ، و األ

 في شكل العلم االردني .

  : استخدم المصمم اللغة العربیة بخط النسخ ، و االنجلیزیة في كتابة اسم الجامعة الكتابة

 ، وتم وضعهما بشكل رأسي مقوس ومتماثل في جانبي السنبلتین .
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 ( : شعار جامعة الحسین بن طالل15الشكل )          

 

بالنسبة الى التوافق ما بین شعار جامعة الحسین بن طالل و هویة الجامعة البصریة في و 

( ، فیرى الباحث ان الجامعة استخدمت  12تصمیم غالف نشرة فصلیة توزع في الجامعة ) الشكل 

یة البصریة بطریقة التدرج اللوني ، وهذا قد یسبب المجموعة اللونیة في الشعار في تصمیم الهو 

الي في تصمیم الهویة البصریة ، ارباك للمتلقي حول المجموعة اللونیة المستخدمة في الشعار و بالت

قد تم ایضا تغییر نوع الخط المستخدم في الشعار الى نوع خط اخر في تصمیم الهویة البصریة و 

شكال المستخدمة في الشعار على الرغم من كثرتها في األمعة ، و عدم استخدام الرموز و للجا

 تصمیم الهویة البصریة .
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 لیة تنشر في جامعة الحسین بن طالل( : غالف نشرة فص12الشكل )

 جامعة الطفيلة التقنية :  .5
هي إحدى الجامعات الحكومیة في المملكة ، و تقع في محافظة الطفیلة فسمیت على اسم 

م ، لتدعم التعلیم العالي والبحث العلمي في 2551عة الطفیلة التقنیة عام المحافظة ، تأسست جام

المملكة وخدمة المجتمع المحلي ، وتضم الكثیر من التخصصات منها الهندسة بأنواعها ، االدآب 

 وغیرها من التخصصات . 

 شعار :ال تصميم تحليل
  : سفل التصمیم ، فتوح أقبة تستند على شكل لكتاب م اتخذ الشعار في مجمله شكلالشكل

خل شكل القلم دائرة یتوسط التصمیم شكل لقلم یستند أیضا  على شكل الكتاب ، و بداو 
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شعة الشمس و بداخلها آیة قرآنیة " و قل رب زدني علما " ، و أعلى التصمیم ترمز الى أ

نرى أشكال بیضاویة صغیرة متقاطعة بثالث الوان تدل على مجال العلوم الذي یدرس في 

ى جامعة ، و یحتوي التصمیم على سنبلتین متماثلتین على جانبي القلم ، باإلضافة الال

 (12كما هو واضح في الشكل ) ردني .إطار التصمیم الذي یحتوي على ألوان العلم األ

  : في تصمیم الشعار وهي الوان  لواناستخدم المصمم عددا  من األالمجموعة اللونية

، وهذه األلوان تعبر عن ألوان العلم األردني ، و اللون  األخضر ، األحمر ، األسود ()

 صفر للتأكید على شكل الشمس في الشعار ، و في خلفیة الشعار اللون االزرق .األ

  : نجلیزیة للتعبیر عن اسم الجامعة اإل اللغة و بخط النسخ ، العربیة استخدم اللغةالكتابة

یة الكریمة ) و قل ربي زدني بة اآلواستخدم خط الثلث في كتا ، على جانبي التصمیم

فة الى استخدام األحرف األولیة السم باإلضا ( داخل شكل الشمس في الشعار ،علما

 التصمیم . أعلىنجلیزیة الجامعة باللغة اإل

 
 ( : شعار جامعة الطفیلة التقنیة 12الشكل )
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مع  ( 12الشكل  في تصمیم الموقع االلكتروني للجامعة ) ما عن اتساق الهویة البصریةأ

التزمت بنوع الخط المستخدم في الشعار و  ن الجامعةأمیم شعار الجامعة ، فیرى الباحث تص

یة المستخدمة في الشعار و لم تلتزم المجموعة اللون عممته على باقي الهویة البصریة ، و لكنها

 ( .زرقصفر ، األسود ، األحمر ، األخضر ، األهي )األ

 
 الموقع اإللكتروني لجامعة الطفیلة التقنیة( : تصمیم 12الشكل )

 
 الجامعة الهاشمية : .6

م ، وتقع في مدینة الزرقاء ، 2221ردن ، تأسست عام دى الجامعات الحكومیة في األهي إح

یوجد في الجامعة برنامج للدراسات العلیا ، و تمنح الجامعة درجة الماجستیر في العدید من 

 التخصصات . 
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 :شعار ال تصميم تحليل
  : اتخذ تصمیم شعار هذه الجامعة بناء  هندسیا  داخل مساحة دائریة ، وتم تقسیم الشكل

شكل مفتوح  و سنبلة في وسط التصمیم داخل  الدائرة الى عدة مقاطع ظهر فیها كتاب

، كما أضیف الى التصمیم شكل نصف  دائري یحتوي على عدة خطوط متوازیة هندسي

على التخصصات الهندسیة في الجامعة ، وایضا إطار الترس في وسط التصمیم للداللة 

كما هو  هاللي یحیط بالدائرة التي تحتوي التصمیم كتب فیها تاریخ تأسیس الجامعة .

 (14موضح في الشكل )

 : ة كبیرة في التصمیم ، و اللون حمر في مساحاستخدم اللون األ المجموعة اللونية

، باالضافة  وط المتوازیة داخل الشكل الدائريفي الخط زرقاألخضر للسنبلة ، و اللون األ

 الى استخدام اللون االسود للترس إلبرازه في التصمیم و للكتابة .

 : لتصمیم باستخدام خط استخدمت الكتابة باللغة العربیة في الجزء العلوي من ا الكتابة

ة الى موقع نجلیزیة في الجزء السفلي من التصمیم لكتابة اسم الجامعة باإلضافاإلالثلث ،

 الجامعة ، وتمت الكتابة بشكل واضح و مقروء للغتین.

 
 (: شعار الجامعة الهاشمیة14الشكل )                        
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( مع تصمیم 11و من حیث اتساق الهویة البصریة في تصمیم أحد إعالنات الجامعة )الشكل 

ا  في مساحة الشعار وهو استخدامكثر ، فإن الجامعة إلتزمت باللون األ شعار الجامعة الهاشمیة

خرى غیر اللون األحمر باالضافة الى اللون األبیض و األخضر و األزرق ، و أضافت ألوان أ

لتزام بنوع الخط بالمجموعة اللونیة للشعار مثل األصفر ، وقامت الجامعة أیضا  باإلموجودة 

 المستخدم بالشعار في كتابة إسم الجامعة . 

 
 ن للجامعة الهاشمیة( : إعال11الشكل )

 جامعة البلقاء التطبيقية : .7
م بمرسوم ملكي ، وتتخصص 2227ردنیة حكومیة ، تم تأسیسها عام وهي جامعة أ

الجامعة بالتخصصات العلمیة بشكل عام ، و كانت الجامعة عبارة عن مجموعة كلیات موزعة في 

التطبیقیة بمرسوم ملكي ، لدیها أنحاء المملكة ، ثم اندمجت في جامعة واحدة وهي جامعة البلقاء 

 العدید من الكلیات المنتشرة في محافظات المملكة مثل كلیة الحصن في محافظة اربد . 
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 :الشعار تصميمتحليل 

  : تم تقسیم التصمیم الى عدة مقاطع اتخذ التصمیم شكال   هندسیا  على هیئة درع ،الشكل ،

نتصفت الخریطة بالنجمة إ ا  یضریطة االردن في منتصف التصمیم و أحیث ظهرت خ

الثمانیة ذات الشكل الهندسي ومن حولها زخرفة و أشعة تشبه أشعة الشمس داللة  على ان 

الجامعة منارة للعلم ، ویظهر في الجزء السفلي للتصمیم شكل معماري لمبنى الجامعة 

 (16كما یتضح من الشكل ) نفسها .

 : مجموعة من االلوان و هي ) األخضر، على یحتوي تصمیم الشعار  المجموعة اللونية

سود أستخدما بشكل أساسي في األسود ، األحمر ، األصفر ، البني ( ، األخضر و األ

صمیم الى نصفین بشكل عامودي ، األخضر و إطار الشعار بحیث یعمال على تقسیم الت

ذ من صفر مأخو األسود و اللون األحمر مأخوذین من ألوان العلم االردني ، و اللون األ

لون أشعة الشمس كما هو موجود في الشعار، واللون البني في الرسم المعماري أسفل 

 تصمیم الشعار.

 : نجلیزیة ، للتعبیر عن اسم لغتین العربیة بالخط الكوفي  واإلاستخدمت الكتابة  بال الكتابة

الجامعة بخط واضح و مقروء ، تم وضعهما في مساحة أفقیة أعلى التصمیم ، و أسفل 

 .لتصمیم كتبت عبارة بشكل مقوس توضح فكرة إنتشار الجامعة و توسعها فكریا  ا
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 ( : شعار جامعة البلقاء التطبیقیة16الشكل )

مع شعار  (17في تصمیم أحد إعالنات الجامعة ) الشكل   اما عن اتساق الهویة البصریة

باللونین الرئیسیین فیه في الشعار لتزمت الجامعة بالمجموعة اللونیة إجامعة العلوم التطبیقیة ، فقد 

لخط المستخدم في تصمیم الشعار  في على نوع ا تحافظ الجامعة لم سود ، وو هما األخضر و األ

  .عالن الجامعة او العنوان في تصمیم اإل كتابة اسم

 
 إعالن لجامعة البلقاء التطبیقیةتصمیم ( : 17الشكل )
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 جامعة مؤتة : .2
م ، وهي جامعة 2212عام  الجامعة أنشئت وقد نیة حكومیة ،جامعة مؤتة هي جامعة أرد

لة في مجال ك على العلوم المستقذات جناحین مدني و عسكري ، و تركز جامعة مؤتة كذل

تكنولوجیا المعلومات ، وتتبنى برامج دراسیة للتحول الى االقتصاد المعرفي ، باإلضافة الى تأهیل 

 م الشهادات العلمیة بعد الدراسة فیها. الضباط للخدمة في الجیش العربي ومنحه

 شعار :ال تصميم تحليل
  : فتراضي ، متمثال  في شكل قاعدته عبارة عن اتخذ الشعار في مجمله شكل قوس إالشكل

اسم الجامعة باللغة العربیة ، و یحتوي التصمیم في المنتصف على كتاب مفتوح ومن بین 

رمز العطاء و الخیر السماوي الذي أنعم صفحاته تشرق الشمس ، یحیطهم سنبلتین وهما 

اهلل عز وجل بهما على هذا البلد ، و یحتوي التصمیم على سیفین متقاطعین یمثال رمزا  

للقوة و المنعة ، وهذا الشكل یشبه شكل شعار القوات المسلحة االردنیة داللة  على الجناح 

 (11كما هو موضح في الشكل ) العسكري في الجامعة .

 و تم استخدام  ،حمر في مساحة واسعة من التصمیم استخدم اللون األ اللونية : المجموعة

خضر فهو ي صفحات الكتاب ، و اما اللون األبیض فاللون األسود في الكتابة ، و اللون األ

 صفر فهو لون الشمس .السنابل في التصمیم ، و اللون األلون 

 : لخط الكوفي للتعبیر عن اسم الجامعة استخدمت الكتابة باللغة العربیة فقط با الكتابة

بحجم واضح و مقروء ، و تم وضعها في مساحة أفقیة اسفل التصمیم حیث بني تصمیم 

ارة مأخوذة من االیة الكریمة " الشعار على الكلمة ، باإلضافة الى كلمة " واعدوا " وهذه عب

 أعدوا لهم ما إستطعتم من قوة و من رباط الخیل ".و 
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 شعار جامعة مؤتة  ( :11الشكل )

من حیث تحقق الهویة البصریة في تصمیم شعار جامعة مؤتة ، فقد الحظ الباحث عدم و 

موعة اللونیة في الشعار المج( ب 12إلتزام الجامعة في تصمیم أحد إعالنات الجامعة ) الشكل 

 شعار .ضافة الى تغیر نوع الخط المستخدم في ال، األسود ، األخضر ، األصفر( ، باإل)األحمر

 
 ( : إعالن لجامعة مؤتة12الشكل )
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 جامعة آل البيت : .9
، تقع على أطراف مدینة المفرق م،2224تأسست عام  إسالمي،جامعة حكومیة ذات طابع عربي 

سالم من یة الفكر و التعبیر ، و تنقیة اإلتسعى الجامعة الى تعمیق قیم التعایش و التسامح و حر 

صورة حقیقیة لإلسالم بوصفه أسلوب حیاة ال یسعى الى فرض ذاته  التحزبات و الطائفیة ، و تقدیم

نسانیة و العلمیة و المهن الطبیة كلیة موزعة ما بین اإل 21عة على على االخرین ، و تحتوي الجام

 تخصصا  ضمن برنامج الدراسات العلیا . 21المساندة ، و تدرس 

 شعار:ال تصميم تحليل

 :را  عن اسم المؤسسة في تصمیم جرافیكي تجریدي ظهر الشكل في الشعار معب الشكل

كما یتضح من  هندسي ذو طابع إسالمي ، و الذي یعبر أیضا عن شكل بوابة الجامعة.

 (65الشكل )

  : استخدم اللون الذهبي  في بناء الخطوط التي تحتوي على اسم الجامعة.اللون 

  : اإلعتزاز بالهویة العربیة ، و استخدمت اللغة العربیة في الشعار فقط داللة على الكتابة

استخدم الخط الكوفي المضفور و امتد منه خطوط كونت إطار إلسم و شعار الجامعة ، و 

 تم و ضعها بشكل زخرفي أعلى التصمیم .

 
 ( : شعار جامعة آل البیت65الشكل )
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مع  (62 )الشكلفي تصمیم الموقع االلكتروني  أما عن اتساق الهویة البصریة للجامعة

البصریة الهویة  عناصر باقيتستخدمه الجامعة في لم الذهبي  وهو اللونالشعار فإن لون  لشعار،ا

ان نوع  الىوباإلضافة  االخضر،اللون  وتدرجات منسود مثل اللون األ اخرى واستخدمت ألوان

ضافة الى تغیر النمط باإل ،الشعارالخط في الهویة البصریة مختلف عن نوع الخط الموجود في 

سالمي و عدم تعمیمه في تصمیم الموقع تخدم في تصمیم الشعار بالطابع اإلتصمیمي المسال

  للجامعة.اإللكتروني 

 
 ( : تصمیم الموقع االلكتروني لجامعة آل البیت62شكل )

 جامعة العلوم التطبيقية : .01
جامعة أردنیة خاصة ، وهي من أوائل الجامعات الخاصة في المملكة ، بدأت عملها 

م ، و تعتبر من الجامعات الممیزة في المملكة و الشرق االوسط ، حیث 2222أردنیة سنة  كجامعة

في مجال التعلیم العالي و البحث  2552یزو م على شهادة اآل2552جامعة في عام حصلت ال

ة على العلمي ، و تسمى الجامعة بـ " جامعة كل العرب " بسبب عدد الجنسیات العربیة المتواجد

 م . 2551جنسیة في عام  12یتجاوز عدد الجنسیات فیها جنبیة ، و راسیة و حتى األمقاعدها الد
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 شعار:ال تصميم تحليل

  : خرى تحمل شعار الجامعة ، لدائرة ، و یتوسطها دائرة صغیرة أاتخذ الشعار شكل االشكل

تحتوي الدائرة الصغیرة على شكلین بیضاویین متقاطعین في المنتصف داللة على 

حتوى التصمیم على عدة خطوط متباینة لعلمیة في الجامعة ، ومن األعلى اصات االتخص

 (62بالطول ترمز الى أشعة الشمس . كما هو موضح في الشكل )

 : في الشعار لونین وهما ) األزرق و األحمر( ، حیث ساد استخدمت  المجموعة اللونية

بیض الكتابة ، و األ و اللون األحمر في ، زرق في مساحة واسعة من التصمیماللون األ

 . الشعار تصمیمفي الخطوط المتباینة الطول أعلى 

 : نجلیزیة لكتابة اسم لغتین العربیة بالخط الكوفي و اإلاستخدمت الكتابة بال الكتابة

نجلیزیة على شكل قوسین یحیطان من اسم الجامعة باللغة العربیة و اإل، و جاء الجامعة

كما ، صف الشعار، بخط واضح و سهل القراءة أعلى و أسفل بشكل الدائرة في منت

 .حرف الثالث األولى من اسم الجامعة باللغة اإلنجلیزیة في منتصف التصمیم أضیفت األ

 
 ( : شعار جامعة العلوم التطبیقیة62الشكل )
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مع  ( 62في تصمیم إعالن لطلبة الجامعة ) الشكل  بالنسبة الى اتساق الهویة البصریةو 

ة العلوم التطبیقیة ، فإن الجامعة إلتزمت بالمجموعة اللونیة الموجودة بالشعار و شعار جامعتصمیم 

ضافة الى استخدام اللون اإلب باألخص اللون االزرق ، المستخدم في مساحة واسعة بالشعار ،

جامعة لم تلتزم باستخدام نوع الخط في ال لكناالبیض للكتابة كما هو مستخدم في الشعار ، و 

 .   كما هو موجود في الشعار في كتابة اسم الجامعة في االعالن ریةالهویة البص

 
 من صفحتها على ) فیس بوك ( جامعة العلوم التطبیقیةل إعالن( : 62الشكل )

 
 جامعة عمان االهلية : .00

م ، 2225جامعة عمان االهلیة هي اول جامعة خاصة في المملكة االردنیة الهاشمیة تأسست عام 

 ات الجامعات العربیة و االسالمیة و العالمیة . وهي عضو في إتحاد
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 شعار : ال تصميم تحليل

  : شكل الدرع الصلیبي ،  ظهر الشكل معبرا  عن اسم المؤسسة في شكل مأخوذ منالشكل

جرافیكیا  ألشكال آدمیة تتوسط مساحة التصمیم في حركة  التصمیم على تلخیصا   و یحتوي

خطوط متوازیة أفقیة تمثل  4مل ، و اسفلها األیریة توحي بالنشاط و الحماس و تعب

قف علیها االشكال االدمیة و الذین یمثلون طالب الجامعة ، هي االساس التي ت الجامعة و

شریط أسفل الدرع  باالضافة الى خطوط متباینة الطول أعلى التصمیم ، و تم تصمیم

 (64كما یتضح من الشكل ) . مكتوب بداخله سنة  تأسیس الجامعة

 رق الداكن ز شكل سائد و بدرجات مختلفة األاستخدم اللون االزرق ب لمجموعة اللونية :ا

، و ایضا اللون األبیض للكتابة و زرق الفاتح في الدرع الداخلي في الدرع الخارجي و األ

طار للتصمیم بشكل ، و اللون الذهبي في اإل في منتصف الشعارشكال اآلدمیة بعض األ

 . عام

 : دمت الكتابة على جانبي التصمیم باللغتین العربیة بخط النسخ و االنجلیزیة استخ الكتابة

لكتابة اسم الجامعة ، بشكل منحني موازیا  لمحیط الدرع االصغر ) الدرع الداخلي ( بخط 

واضح و مقروء ، و بشكل أفقي أعلى التصمیم آیة من القرآن الكریم وهي " و یعلمكم ما لم 

 تكونوا تعلمون " .
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 ( : شعار جامعة عمان االهلیة 64شكل )ال

( مع 61من حیث إتساق الهویة البصریة في تصمیم أحد إعالنات الجامعة ) الشكل  و 

یة الموجودة في شعار جامعة عمان األهلیة ، فیرى الباحث أن الجامعة لم تلتزم بالمجموعة اللون

م اللون األحمر و الرمادي ، ي ( ولكن قامت بإستخدابیض ، الذهبالشعار و هي ) األزرق ، األ

ي من الرموز الموجودة في الشعار في تصمیم الهویة البصریة و لى عدم إستخدام أضافة اباإل

دام نمط تصمیمي حدیث لإلعالن ، تغییر النمط التصمیمي التقلیدي في تصمیم الشعار الى استخ

ي الشعار في تصمیم ي الموجود فلكن الجامعة إستخدمت نفس نوع الخط العربي و اإلنجلیز و 

 عالن .اإل
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 ( : إعالن لجامعة عمان االهلیة61شكل )

 

 الجامعة اللمانية الردنية : .08
م ، 2551لمانیة ، تأسست عام حكومیة و بالتعاون مع الحكومة األهي جامعة أردنیة 

اء برنامج في البكالوریوس و الماجستیر ، و تؤمن الجامعة أن االرتق 25تطرح الجامعة أكثر من 

 بنوعیة التعلیم یتم من خالل تعزیز الترابط بین هیئة التدریس و الطالب .

 شعار :ال تصميم تحليل

  : بني تصمیم شـعار الجامعـة بنـاء  هندسـیا  داخـل مسـاحة افتراضـیة أفقیـة مسـتطیلة ، الشكل
ــــدوفــــي التصــــمیم شــــكلین هندســــیین متالحمــــین  الن علــــى تالحــــم الشــــعبین األردنــــي وهمــــا ی

 (66كما هو موضح في الشكل ) .لماني األو 
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  كــل لــون یمثــل واحــد مــن  اذ أن ،واألزرقاســتخدام اللــونین البرتقــالي  تــم اللونيةةة:المجموعةةة
ویمثــــل  بــــین الشــــعبین بــــیض وهــــو منطقــــة الــــتالحمواللــــون األ واأللمــــاني،الشــــعبین األردنــــي 

 للكتابة. واللون الرمادي الجامعة،
 :واالنجلیزیـــة  النســـخ،تـــین العربیـــة بإســـتخدام خـــط اســـتخدم فـــي تصـــمیم الشـــعار اللغ الكتابةةةة

وتــم وضــعهما بشــكل أفقــي أســفل الشــعار  ومقــروء،بخــط واضــح  الجامعــة،عــن اســم  للتعبیــر
األولــى مــن اســم الجامعــة حــرف الــثالث أیضــا علــى األ واحتــوى التصــمیم التصــمیم،لیناســب 
 (.GJUنجلیزیة وهي )باللغة اإل

 

 
 ردنیة الحاليانیة األ( : شعار الجامعة األلم66الشكل )

 

مع  (67في تصمیمها إلعالن ترویجي ) الشكل   الهویة البصریة للجامعةأما عن إتساق 

یة في شعارها ، فإن الجامعة إلتزمت بالمجموع اللونیة في تصمیم الهویة البصریة ، فالمجموعة اللون

ي ( وقد قامت الجامعة بتعمیم برتقالي ، الرمادشعار الجامعة األلمانیة األردنیة هي ) األزرق ، األ

شكال الهندسیة كما هو موجود و بصریة ، باالضافة الى استخدام األهذه األلوان على الهویة ال

و بالتالي  مستخدم في شعار الجامعة ، و أیضا  إلتزمت الجامعة بنوع الخط المستخدم في الشعار

 . الحفاظ على النمط التصمیمي في الهویة البصریة
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 ( : إعالن للجامعة االلمانیة االردنیة67الشكل )

 

 جامعة فيالدلفيا : .03
نها عضو في العدید ، وهي جامعة أردنیة خاصة ، كما أ م2212جامعة فیالدلفیا سنة  تأسست

جامعة ابن سینا  قلیمیة و العالمیة ، فهي عضو فيالمنظمات الجامعیة المحلیة و اإل من

و إتحاد الجامعات  الجامعات االوروبیة العربیة ،تحاد ، و إاالفتراضیة و اإلتحاد الدولي للجامعات 

 تحاد الجامعات العربیة . إ االسالمیة ، و 

 شعار :ال تصميم تحليل

  : ي التصمیم بني تصمیم شعار الجامعة بناء  هندسیا  داخل مساحة دائریة ، یحتو الشكل

 معة ن اسم الجاعلى ایقونة تعبر عن األعمدة الرومانیة األثریة ، إذ أ
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هو االسم الذي كان یطلق على مدینة عمان إبان الدولة الرومانیة قدیما  ، كما " فيالدلفيا " 

عمدة یأخذان شكل نصف دائرة على جانبي أیقونة األیحتوي التصمیم على سنبلتین 

 (61الرومانیة . كما هو موضح في الشكل )

  : طة یقونة و الدائرة المحیلألاستخدم اللون األزرق بدرجتین الداكن المجموعة اللونية

بیض بالتصمیم و الكتابة باللغة اإلنجلیزیة و األزرق الفاتح للسنبلتین إلبرازهما ، و اللون األ

 في خلفیة التصمیم و للكتابة باللغة العربیة.

 : نجلیزیة لكتابة اسم العربیة باستخدام خط النسخ و اإل استخدم الكتابة باللغتین الكتابة

ربیة ، و أسفل على تصمیم الشعار باللغة العكتب الخط بشكل مقوس أو الجامعة ، 

 نجلیزیة لیكمل فیه الشكل الدائري المحیط بتصمیم الشعار .التصمیم باللغة اإل

 

 
 ( : شعار جامعة فیالدلفیا61الشكل )

 

( 62ومن حیث اتساق الهویة البصریة في تصمیم أحد إعالنات الجامعة ) الشكل  

ر و المكونة من اللونین الشعا ارها ، فإن الجامعة إلتزمت بالمجموعة اللونیة فيللجامعة مع شع
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حمر ، باالضافة الى إلتزامها بنوع الخط الموجود في األبیض و اضافت علیهما اللون األاألزرق و 

شكال و الرموز الموجودة في الشعار في تصمیم الهویة م الشعار ، و لكنها لم تستخدم األتصمی

  البصریة.

 
 ( : إعالن لجامعة فیالدیلفیا62الشكل )

 جامعة اإلسراء : .04
ول لبرنامج ؤسسة خاصة للتعلیم الجامعي في األردن ، و بدأت عامها الدراسي األسراء مجامعة اإل

 م .2222البكالوریوس في تشرین االول سنة 

 : الشعار تصميمتحليل 
  : فتراضیة أفقیة مستطیلةساحة إخل مبني تصمیم شعار الجامعة بناء  هندسیا  داالشكل  ،

یحتوي بداخله شكال  هندسیا  لمعین فیه االحرف األولى للجامعة على یسار التصمیم ، وخط 
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أفقي یقسم التصمیم الى قسمین ، قسم أعلى التصمیم كتب فیه اسم الجامعة بالعربیة ، 

 (75الشكل ) كما هو موضح في وقسم أسفل التصمیم كتب فیه اسم الجامعة باإلنجلیزیة .

 : صر استخدام األلوان على اللون األسود فقط ، في هذا الشعار اقت  المجموعة اللونية

 براز مفردات الشعار ، وسهولة رؤیته .إل

  : نجلیزیة في تصمیم الشعار ، بخط لغتین العربیة بالخط الكوفي و اإلتم استخدام الالكتابة

لتصمیم للعربیة و أسفل التصمیم اواضح و مقروء ، وتم وضعهما بشكل أفقي أعلى 

ستخدام حرفین داخل المعین وهما إختصار السم الجامعة باللغة لإلنجلیزیة ، وتم ا

 ( .IUاالنجلیزیة )

 

 
 ( : شعار جامعة اإلسراء الحالي75شكل )

 

( مع 72ومن حیث إتساق الهویة البصریة للجامعة و الممثله في تصمیم مطویة ) الشكل  

اللونیة في الشعار  عة اإلسراء ، فیرى الباحث أن الجامعة لم تلتزم بالمجموعةتصمیم شعار جام

حمر ، و قامت الجامعة ت بإضافة درجة من درجات اللون األسود فقط ، حیث قاموهي اللون األ

خر في تصمیم زیة في تصمیم الشعار الى نوع خط آنجلیغییر نوع الخط المكتوب باللغة اإلبت

 المطویة .
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 ( : تصمیم مطویة خاصة بجامعة اإلسراء72)الشكل 

 

 جامعة الزيتونة الردنية : .05
 م ، و تقـع علـى طریـق مطـار الملكـة علیـاء الـدولي2222الزیتونـة الخاصـة عـام  تأسست جامعة

ردنیـة و العربیـة و دعم خطط التعاون مع الجامعـات األ ، و تسعى الجامعة الى في العاصمة عمان

ـــة و العالمیـــة ، و المعاهـــد الع ـــدوات العلمی ـــد المـــؤتمرات و الن لمیـــة و مراكـــز البحـــوث مـــن خـــالل عق

 المشاركة فیها .

 شعار :ال تصميم تحليل
  : اتخذ التصمیم بناء  هندسیا  یعتمد على قاعدة التماثل داخل مساحة دائریة ،  ظهر الشكل

ى عنصر الشكل في تصمیم الشعار متمثال  في اسم الجامعة بتشكیل جرافیكي ، و احتو 

سفل التصمیم غصنین من شجرة الشعار ، و أ تصمیممیم على كتاب مفتوح أعلى التص

 (72كما یتضح من الشكل ) الزیتون داللة على اسم الجامعة .
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 : خضر في استخدم اللونین األخضر و األسود ، استخدم اللون األ المجموعة اللونية

ة ، أما نجلیزیإلالعربیة و اسود في الكتابة شكل أغصان الزیتون ، و اللون األ تحلیل

 بیض .الخلفیة فكانت باللون األ

 : نجلیزیة للتعبیر عن اسم باللغتین العربیة بخط النسخ و اإلاستخدم الكتابة  الكتابة

زیا  لمحیط الدائرة ، بخط واضح ، متماثلین أعلى و أسفل التصمیم بشكل منحني مواالجامعة

میم باستخدام تصمیم حروفي مستوحى صف التصفي منتمقروء ، وتم كتابة اسم الجامعة و 

 . من الخط الكوفي

 
 ( : شعار جامعة الزیتونة االردنیة72شكل )

 

( ، یتضح لنا إلتزام الجامعة 72و بعد مراجعة تصمیم أحد إعالنات الجامعة ) الشكل  

سود ( ، و حافظت ستخدمة في تصمیم الشعار وهي ) األخضر و األبالمجموعة اللونیة الم

الكتابة العربیة و هو لجامعة على النمط التصمیمي العام لها ، و لكن تم إستخدام خط مختلف من ا

 ، حیث كتب به اسم الجامعة في الجزء العلوي من التصمیم .خط )الثلث(
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 ( : إعالن لجامعة الزیتونة72الشكل )

 : جامعة البترا .06
( ، و من ة البنات االردنیة م ، و كانت تسمى ) جامع2222أنشأت جامعة البترا في عام 

أنها تحمل اسم مدینة البتراء األثریة ، و جامعة  سمها الحالي ، حیثثم تغیر االسم و سمیت بإ

تحاد العالم االسالمي البترا عضو في إتحاد الجامعات العربیة ، و اإلتحاد الدولي للجامعات ، و إ

 سالمیة .ا انها عضو في رابطة الجامعات اإلللجامعات كم
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 :الشعار تصميمتحليل 

  : اتخذ الشعار شكال  تجریدیا  معماریا  لمدینة البتراء االثریة ، الواقعة جنوب المملكة الشكل

 (74كما هو موضح في الشكل ) االردنیة .

 : حمر الداكن ، المأخوذ ن وحید في التصمیم و هو اللون األاستخدم لو  المجموعة اللونية

 مدینة البتراء و الملقبة بالمدینة الوردیة نسبة  للون صخورها. من لون الصخور المحفورة بها

 : بیر عن اسم استخدمت الكتابة باللغة العربیة فقط باستخدام الخط الكوفي للتع الكتابة

 سفل التصمیم ، و بشكل واضح و مقروء .الجامعة ، بشكل أفقي أ

 

 
 ( : شعار جامعة البترا74شكل )

البصریة مع شعار جامعة البتراء ، فبعد اإلطالع على  أما من حیث إتساق الهویةو  

( ، فیرى الباحث ان الجامعة لم تلتزم بالمجموع اللونیة  71تصمیم أحد إعالنات الجامعة ) الشكل 

ر الداكن ، حیث إستخدمت الجامعة حمالمكون من لون واحد وهو اللون األفي تصمیم الشعار و 

عار ) الخط ، كما لم تستخدم نفس نوع الخط الموجود بالشخضر زرق و األألوان مختلفة مثل األ

 عالن .الكوفي ( في تصمیم اإل
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 ( : إعالن لجامعة البتراء71الشكل )

 

 جامعة جرش االهلية :  .07
جامعـــة جـــرش هـــي جامعـــة أردنیـــة خاصـــة تقـــع علـــى مشـــارف مدینـــة جـــرش شـــمال المملكـــة ، 

 22كلیــات رئیســیة و تــدرس  1ى تنقســم جامعــة جــرش الــ و م ،2222تأسســت جامعــة جــرش عــام 

 على مستوى الماجستیر .  1تخصص على مستوى البكالوریوس و 

 شعار : ال تصميم تحليل

  : عة في تصمیم جرافیكي تقلیدي ظهر الشكل في الشعار معبرا  عن اسم الجامالشكل

، حیث إحتوى على شكل ترس ، بداخله دائرة تحتوي على آیة قرأنیة ، و بمحیط بسیط

ضافة الى ، وكتاب مفتوح اسفل الترس ، باإل رة تشكلت سنبلتین بشكل متقابل و متصلالدائ

 (76كما هو موضح في الشكل ) الخطوط التي تشكل إطار یحیط بالتصمیم .
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 : یدل على الطبیعة التي تشتهر بها مدینة  الذيخضر استخدم اللون األ المجموعة اللونية

قیقي لنبتة السنبلة ، و اللون مأخوذ من اللون الح جرش ، و اللون الذهبي للسنبلتین وهو

 سود للكتابة و اإلطار إلبراز الشكل و التأكید على ثقله .األ

 : نجلیزیة لكتابة اسم الجامعة لغتین العربیة بالخط الكوفي و اإلاستخدمت الكتابة بال الكتابة

لیزیة فقد كتبت بخط ، بخط واضح و مقروء للغة العربیة أسفل التصمیم ، اما اللغة االنج

 أعلى التصمیم .صغیر و غیر واضح 

 
 ( : شعار جامعة جرش 76شكل )

( مع شعار 77من حیث التوافق ما بین الهویة البصریة في تصمیم إعالن للجامعة ) الشكل  و 

، فیتضح للباحث أن الجامعة لم تلتزم بالمجموعة اللونیة الموجودة في تصمیم شعار  جامعة جرش

افة اللون سود ( ، فقامت الجامعة بإضهي )اللون األخضر ، اللون الذهبي ، اللون األالجامعة و 

عالن ، باإلضافة الى تغییر نوع الخط في تصمیم االعالن المختلف عن البرتقالي في تصمیم اإل

ة تصمیم شعار الجامع ن  ، و تغییر النمط التصمیمي ، إذ أ نوع الخط المستخدم في شعار الجامعة

 Custom graphic artعالن فیعد تصمیم حدیث و معاصر وهو )لیدي ، أما تصمیم اإلیعد تق

and illustration . ) 
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 . 

 
 ( : إعالن لجامعة جرش77الشكل )

 جامعة الزرقاء الهلية : .02
م في شرق مدینة الزرقاء ، شرعت الجامعة بالتدریس 2224جامعة الزرقاء تأسست عام 

سالمیة و خصصات جدیدة مثل تخصص المصارف اإلفتتاح تمن ثم استطاعت است كلیات ، و ب

 هندسة المیكاترونیكس و هندسة الكهرباء . 
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 شعار :ال تصميم تحليل

  : حیث في تصمیم جرافیكي تقلیدي و بسیط ظهر الشكل معبرا عن اسم الجامعةالشكل ،

مساحة  استخدم تلخیصا  جرافیكیا  لشكل مبنى الجامعة باستخدام اسم الجامعة متوسطا  

التصمیم ، ومن أعلى اخذت مساحة واسعة تمثل السماء ، كما تدل التعرجات التي رسمت 

خلف اسم الجامعة على طبیعة تضاریس المنطقة التي تتواجد بها المؤسسة ، و أعلى 

التصمیم یوجد أشكال لمجسمات و كواكب فضائیة تدل على مستقبل الجامعة و تدریس 

ي أسفل التصمیم اخذت مساحة بشكل نصف دائرة ، ظهر فیها مثل هذه االمور فیها ، و ف

 صورة لكتاب مفتوح و ریشة قلم ترمز لطلب العلم ، باإلضافة الى سنبلتین.

 (71كما في الشكل )

 : زرق أعلى استخدم اللون األخضر أسفل التصمیم ، و اللون األ المجموعة اللونية

ء الصحراویة ، و استخدم اللون ینة الزرقاالتصمیم ، و اللون البني للداللة على طبیعة مد

 سود إلبراز الشكل و التأكید على ثقله .األ

 : نجلیزیة للتعبیر عن اسم الجامعة ، بخط  ت الكتابة باللغتین العربیة و اإلاستخدم الكتابة

في كتابة آیة قرآنیة و هي "  واضح و مقروء ، باإلضافة الى استخدام الخط الدیواني الجلي  

بي زدني علما " ، و تصمیم حروفي مستوحى من الخط الكوفي لكتابة اسم الجامعة و قل ر 

 في منتصف تصمیم الشعار .
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 ( : شعار جامعة الزرقاء األهلیة71شكل )

( مع تصمیم 72ومن حیث إتساق الهویة البصریة في تصمیم أحد إعالنات الجامعة ) الشكل  

عة الزرقاء الخاصة مجموعة اللونیة لتصمیم شعار جامشعار الجامعة ، فإن الجامعة لم تلتزم بال

صفر و ( ، حیث أضافت الجامعة اللون األ زرق ، اللون البنيوهي )اللون األخضر ، اللون األ

تصمیم شعار الجامعة الى نوع خط آخر  االحمر ، و قامت الجامعة بتغییر نوع الخط المستخدم في

عالن حیث ان تصمیم النمط التصمیمي في تصمیم اإلغییر عالن ، باإلضافة الى تفي تصمیم األ

عالن و هذا ات اللونیة الموجودة في تصمیم اإلشعار الجامعة تصمیم تقلیدي و ال یوجد به التدرج

 . ( Gradient Color Designالنمط یسمى )
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 ( : إعالن لجامعة الزرقاء الخاصة72الشكل )

 
 جامعة اربد االهلية :  .09

هي جامعة اردنیة خاصة تقع في محافظة اربد شمال المملكة ، بدأت جامعة اربد االهلیة 

 م . 2224ول سنة لجامعة مسیرتها االكادیمیة في األول من تشرین األا

 شعار :ال تصميم تحليل

  : اتخذ الشعار في مجمله شكل الدائرة ، متمثال  في تصمیم جرافیكي بسیط مستوحى الشكل

ك متداخلة داللة على التخصصات العلمیة التي تدرس من شكل المرساة ، و یتوسطها اسال

بها ، وأعالها خطوط متساویة الطول تشبه خطوط أشعة الشمس ، وأسفلها كتاب مفتوح 
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كما هو موضح في  داللة لطلب العلم ، وخارج المرساة تم إضافة سنبلتین متقابلتین .

 (15الشكل )

  اللون ساحة واسعة في التصمیم ، و ي في متخدم اللون البرتقالاس :ية لونلاالمجموعة

 االخضر ، و االزرق و االسود .

  : استخدمت الكتابة باللغة العربیة فقط بالخط الكوفي لكتابة  اسم الجامعة ، بخط  الكتابة

واضح وتم وضعها بشكل مقوس أعلى التصمیم باالضافة الى كلمة ) إقرأ ( بخط النسخ 

 أعلى شكل الكتاب .

 
 جامعة اربد األهلیة( : شعار 15شكل )

( مع تصمیم  12ومن حیث إتساق الهویة البصریة في تصمیم إعالنات الجامعة ) الشكل  

اللون شعار جامعة اربد األهلیة ، فیرى الباحث أن الجامعة إلتزمت بالمجموعة اللونیة وهي )

ر نوع الخط سود( ، و لكن قامت الجامعة بتغییاأل زرق ، واللون األخضر ، و األالبرتقالي ، و 

 المستخدم في تصمیم الشعار الى نوع خط آخر .
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 ( : إعالن لجامعة إربد األهلیة12الشكل )

 

 جامعة الميرة سمية للتكنولوجيا : .25
 هي جامعة أردنیة خاصة غیر ربحیة ، و یملكها مركز البحث التطبیقي الرئیسي في المملكة

م ، 2222ة الملكیة ، تأسست عام لجمعیة العلمی، و تقع مبانیها ضمن ا (الجمعیة العلمیة الملكیة)

وسط تحصل على منحة میرة سمیة أول جامعة في الشرق األم كانت جامعة اال2552في عام و 

تشارلز باباج ( من شركة ) سنوبسس( العالمیة ، وهي عبارة عن مختبرات جدیدة مختصة لتصمیم )

 الدوائر الكهربائیة المتكاملة .

 :شعار ال تصميم تحليل
  : م الجامعة ظهر الشكل معبرا  عن اسم المؤسسة في شكل دائري و یحتوي على اسالشكل

داخل درع یوحي الى التكنولوجیا نجلیزیة ، و استخدم تصمیم جرافیكي باللغتین العربیة و اإل
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كما یتضح  كبر من التصمیم .ائرة كهربائیة ، و أخذت الجزء األستخدام صورة مكبرة لدبإ

 (12من الشكل )

  الرمادي أعلى الدرع ، واللون  و اللون ،زرق الداكن استخدم اللونین األ:  يةاللونالمجموعة

 بیض في الكتابة داخل الدرع .األ

  : نجلیزیة للتعبیر عن اسم العربیة باستخدام خط النسخ و اإل استخدم اللغتینالكتابة

تصمیم باللغة ال الجامعة ، بخط واضح و مقروء ، و تم وضعهما بشكل مقوس أعلى

ألولى من اسم سفل التصمیم باللغة العربیة ، واستخدمت األحرف األربعة ااالنجلیزیة ، و أ

 . (PSUTنجلیزیة في أعلى التصمیم و هي )الجامعة  باللغة اإل

 
 ( : شعار جامعة األمیرة سمیة للتكنولوجیا12شكل )

( مع تصمیم 12یرة سمیة ) الشكل  أما عن اتساق الهویة البصریة في تصمیم إعالن لجامعة االم

ة اللونیة المكونة من اللونین األزرق و الرمادي في شعار الجامعة ، فإن الجامعة إلتزمت بالمجموع

عالن ، و ایضا  إلتزمت الجامعة بنوع الخط المستخدم في الشعار ، باإلضافة الى تصمیم اإل

بوضع شكل الدائرة الكهربائیة الموجود  اإللتزام بالنمط التصمیمي للجامعة ، حیث قامت الجامعة

 الشعار و الذي یمثل فلسفة الجامعة في أسفل تصمیم اإلعالن .
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 ( : إعالن لجامعة االمیرة سمیة للتكنولوجیا12الشكل )

 

 جامعة جدارا : .80
م ، لقد 2551جامعة جدارا ، مؤسسة وطنیة أكادیمیة خاصة للدراسات العلیا تأسست عام 

و التعلیم ، وهي ردنیة للثقافة عة ابتداء  بتأسیس شركة جدارا األئة التأسیسة للجامتبلورت جهود الهی

 نیطت لها مهمة التخطیط و اإلعداد لتأسیس جامعة جدارا للدراسات العلیا . شركة غیر ربحیة أ

 شعار :ال تصميم تحليل
  : ظهر الشكل في الشعار معبرا  عن اسم المؤسسة في شكل تصمیم جرافیكيالشكل 

على مدینة  " ام قیس " االثریة تجریدي ألعمدة أثریة تتوسط مساحة التصمیم ، وهي تدل 

التي تقع في مدینة اربد والتي كانت تسمى قدیما  " جدارا " ، مع إضافة خطوط توحي و 

كما یتضح  بالحركة و الحیویة و الحریة ، یحتضن التصمیم شكل هندسي وهو المعین .

 (14من الشكل )
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 تین ، و استخدم اللون األخضر ، استخدم الشعار اللون األزرق بدرجاللونية :  المجموعة

 نجلیزیة .اللون األحمر للكتابة باللغة اإلو 

  : نجلیزیة لكتابة اسم الجامعة ، باللغتین العربیة بخط النسخ واإل استخدمت الكتابةالكتابة

 لتصمیم .بخط بسیط واضح و مقروء ، و تم وضعهما بشكل أفقي في قاعدة ا

 

 
 ( : شعار جامعة جدارا14شكل )

 

عد مراجعة تصمیم إعالن ومن حیث إتساق شعار الجامعة مع الهویة البصریة ، و ب

اللون ( ، فیرى الباحث ان الجامعة إلتزمت بالمجموعة اللونیة و المكونة من ) 11الشكل للجامعة )

ن ، و حافظت الجامعة على النمط حمر( في تصمیم االعال، و اللون األاللون األخضر ،االزرق

التصمیمي ذو الطابع الرمزي والرسومي في الشعار و في الهویة البصریة ، و باإلضافة الى ان 

الجامعة قامت بالحفاظ على نوع الخط المستخدم في تصمیم الشعار و تعمیمه على باقي الهویة 

 البصریة .
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 ( : إعالن لجامعة جدارا11الشكل )

 
 وسط : ال جامعة الشرق  .88
، ا  جامعة الدراسات العلیا الخاصةم ، وكانت تدعى سابق2551وسط عام ت جامعة الشرق األتأسس

وذلك ألنها كانت تختص فقط ببرنامج الماجستیر ، ولكنها شهدت توسعا  و تطورا  كبیرا  منذ ذلك 

جامعة في و یقع حرم الالوقت وتم إدخال برنامج البكالوریوس الى الجامعة وتغیر اسمها ، 

 ردنیة عمان.العاصمة األ

 شعار : ال تصميم تحليل
  : فتراضیة مستطیلة ، یحتوي جامعة بناء  هندسیا  داخل مساحة إبني تصمیم شعار الالشكل

باللغة  التصمیم على كتابة اسم الجامعة باللغتین فقط ، مع اختصار اسم الجامعة
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یسر من تصمیم ضعها في الجزء األضها البعض ، و و حرف متصلة ببعاالنجلیزیة بثالثة أ

 (16الشعار . كما یتضح من الشكل )

  : استخدم اللونین الرمادي و االحمر ، و كتبت االحرف االنجلیزیة المجموعة اللونية

نتباه ، و استخدم باللون األحمر لجذب اإل ( MEUاألولى المختصرة إلسم الجامعة ) 

 تین العربیة و اإلنجلیزیة .اللون الرمادي في كتابة اسم الجامعة باللغ

  : استخدمت الكتابة باللغتین العربیة باستخدام الخط الكوفي الحدیث و االنجلیزیة الكتابة

للتعبیر عن اسم الجامعة ، بخط واضح و مقروء ، و تم وضعهما بشكل أفقي ینتصف 

 التصمیم.

 
 ( : شعار جامعة الشرق االوسط 16شكل )

( مع  17شكل ة في تصمیم إعالن ترویجي للجامعة ) الأما عن إتساق الهویة البصری

وسط ، فیرى الباحث ان الجامعة نجحت في اإللتزام بالمجموعة اللونیة شعار جامعة الشرق األ

المستخدمة في تصمیم الشعار و هي )اللونین الرمادي ، و االحمر( في تصمیم الهویة البصریة ، 

دم باللغة اإلنجلیزیة في تصمیم الشعار ، و الحفاظ على باإلضافة الى اإللتزام بنوع الخط المستخ

 النمط التصمیمي الحدیث في تصمیم الشعار و الهویة البصریة .
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 ( : إعالن لجامعة الشرق االوسط من صفحتها على )الفیس بوك (17الشكل )

 جامعة عجلون الوطنية : .83

جلـون ) شـمال االردن ( عـام ردنیـة تأسسـت فـي محافظـة عمعة عجلون الوطنیة الخاصة جامعة أجا

 م ، تتكون الجامعة حالیا  من كلیتین ، و هنالك خطة لتوسعة عدد الكلیات .2551

 شعار :ال تصميم تحليل

  : سطواني مزخرف ر معبرا  عن اسم المؤسسة في شكل أظهر الشكل في الشعاالشكل

رتین ، على صو  یكرر التصمیم داخل الشكل ، و یقسمه الى جزأین ، یحتوي بداخله

ثریة ، و الصورة هي صورة مدینة عجلون و قلعتها األ التصمیم علىالصورة التي في أ

صورة لحبات زیتون و هذا ما تشتهر به مدینة عجلون التي  في أسفل التصمیم هي االخرى

 (11كما هو موضح في الشكل ) تحمل اسم الجامعة .

 :شجر الزیتون الذي تشتهر به  یدل على استخدم اللون االخضر الذي المجموعة اللونية

سود إلبراز الشكل و ، و استخدم اللون األمدینة عجلون و الذي تظهر صورته بالشعار

 التأكید على ثقله .
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 : نجلیزیة للتعبیر عن العربیة باستخدام خط النسخ و اإل استخدمت الكتابة باللغتین الكتابة

 م ، بخط واضح و مقروء.اسم الجامعة ، و تم وضع الخط بشكل أفقي أعلى التصمی

 
 (: شعار جامعة عجلون الوطنیة11الشكل )

 

وأما من حیث إتساق الهویة البصریة في تصمیم إعالن لجامعة عجلون الوطنیة ) الشكل 

( مع تصمیم شعار الجامعة ، فإن الجامعة لم تلتزم بالمجموعة اللونیة المستخدمة في تصمیم   12

خضر حیث قامت بإضافة اللون االحمر في واحد وهو اللون األ لمكونة من لونشعار الجامعة و ا

تصمیم االعالن ، باإلضافة الى ان الجامعة قامت بتغییر نوع الخط المستخدم في تصمیم شعار 

عالن و اإلشعار الجامعة یعد شعارا  تقلیدیا  بعكس  ن  عة ، وتغییر النمط التصمیمي حیث أالجام

 .الذي یعد حدیثا  و غیر تقلیدي 
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 ( : إعالن لجامعة عجلون الوطنیة12الشكل )

 الجامعة االمريكية في مادبا : .84
تقع الجامعة االمریكیة في محافظة مادبا ، و الجامعة االمریكیة هي مؤسسة للتعلیم العالي تعتمد 

الجودة مبنیة على أسس التسامح  اللغة االنجلیزیة في التدریس ، و تقدم خدمات تعلیمیة عالیة

المملكة عود من فائدة على سكان المنطقة و رام المتبادل و الثبات االخالقي واالستقامة ، بما یاالحتو 

 ككل . 

 شعار :ال تصميم تحليل

  : ظهر الشكل في الشعار معبرا  عن اسم المؤسسة في شكل دائري و یحتوي على الشكل

لشكل أیدي بشریة اسم الجامعة باللغتین العربیة و االنجلیزیة ، استخدم تلخیص جرافیكي 

تحمل بین كفتیها شكل كتاب یخرج منه شعاع من نور ، و احتوت خلفیة الشعار على 

كما یتضح  لوحة فسیفساء تدل على تراث مدینة مادبا التي أقیمت الجامعة على أرضها .

 (25من الشكل )
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 : هو عار و اللون الذهبي في خلفیة الش استخدم اللون االحمر القاني ، و المجموعة اللونية

 لون الفسیفساء الموجودة في مادبا .

 : استخدمت الكتابة باللغتین العربیة بخط النسخ ، و االنجلیزیة لكتابة اسم الجامعة  الكتابة

، بخط واضح و مقروء ، و تم وضعهما على هیئة قوسین أعلى و اسفل التصمیم ، 

فس العبارة ولكن باللغة داخل شكل الشعاع و ن باإلضافة الى عبارة ) الحكمة و العلم (

اخل شكل الكتاب ، و ایضا تم وضع أحرف ثالث أسفل التصمیم و هي الالتینیة د

 . (AUM) جلیزیةإختصار السم الجامعة باللغة اإل

 
 ( : شعار الجامعة األمریكیة في مادبا25الشكل )

عة إعالن ومن حیث إتساق الهویة البصریة للجامعة مع تصمیم شعار الجامعة ، و بعد مراج

( ، فیرى الباحث ان الجامعة نجحت في اإللتزام بالمجموعة اللونیة وهي  22الجامعة ) الشكل 

حمر ، اللون الذهبي ( في تصمیم إعالن للجامعة ، كما حافظت الجامعة في تصمیمها اللون األ)

 عار.للهویة البصریة على نوع الخط المستخدم في كتابة اسم الجامعة كما هو موجود في الش
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 ( : إعالن للجامعة األمریكیة في مادبا22الشكل )

 جامعة العلوم اإلسالمية : .85
أردنیة حكومیة تتبع لمؤسسة آل البیت الملكیة للفكر االسالمي ، بدأت عملها منذ جامعة 

سالمي بمختصین قادرین على المین العربي و اإلم ، و تهدف الجامعة الى تزوید الع2551سنة 

و الفكر و  لمشرقة لإلسالم و المسلمین في كل ما یتصل بالعقیدة و الشریعة و العلومإبراز الصورة ا

 سالمي . اما  منها في المشروع الحضاري اإلسالمیة ، إسهالحضارة و العمارة اإل

 :الشعار تصميمتحليل 
 : إحدى و حدات الزخارف الهندسیة النجمیة ذات  استخدمت في تصمیم الشعار الشكل

و ،  سالمیة كعنصر رئیسي في التصمیمللتعبیر عن هویة الجامعة اإل الميسإلطابع اال

للتكامل مع الخط العربي في الكتابة ، و داخله دائرتین كبرى و صغرى وضعت بداخلهما 

 (22كما هو واضح في الشكل ) كتابة مزخرفة . أیضا  

  حمر لون األتخدم اللون األخضر و األصفر في الزخارف ، و الاس:  يةاللونالمجموعة

 الداكن في الكتابة .
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 : اعتمد على استخدام الكتابة العربیة آلیات من القرآن الكریم في الدائرة الكبرى  الكتابة

والتي كتبت بخط اإلجازة ، و عبارة ) من الحق الكریم ( في الدائرة الصغرى بخط الثلث ، 

 البحري .الخطاط الجزائري محمد  وقد رسمت هذه الخطوط في الشعار من قبل

 

 
 ( : شعار جامعة العلوم االسالمیة22الشكل )

 

( مع  22أما من حیث إتساق الهویة البصریة في تصمیم إعالن للجامعة ) الشكل  و 

تصمیم شعار جامعة العلوم اإلسالمیة  ، فیرى الباحث أن الجامعة لم تلتزم بالمجموعة اللونیة 

ت حمر( ، ولكن قامر و األصفر، و اللون األة في تصمیم الشعار وهي )اللون األخضالمستخدم

زرق في تصمیم اإلعالن ، وتغییر النمط التصمیمي لتصمیم بإضافة اللون البني و اللون األ

اإلعالن المختلف عن نمط تصمیم شعار الجامعة ذو الطابع اإلسالمي ، وحافظت الجامعة على 

 عالن .المستخدم في الشعار في تصمیم اإل نوع الخط
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 ( : إعالن لجامعة العلوم اإلسالمیة22كل )الش
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 المبحث الرابع

 الدراسات السابقة

 الدراسات السابقة :

 سة، وهنا یعرض الباحث بعضا  رااسات ذات الصلة بموضوع الدر دالبحاث و االهنالك العدید من 

 :كما یلي ف بین الدراسات السابقة وهذه الدراسة، وهيالختاالتفاق أو الاوما هي أوجه  منها ،

  ، الدراسات العربية أوال 

تأثير التصميم الجرافيكي على العالمة ) بعنوان  ) 2527دراسة عبد الهادي، ) .1

 (التجارية في الردن

  :أهداف الدراسة

 عمل دراسة تحلیلیة لعالمات تجاریة ناجحة في السوق العالمي وأسباب نجاحها.  

 التصمیم الجرافیكي في بنائها في األردن التعریف بأهمیة العالمة التجاریة وبیان دور. 

 : نتائج الدراسة

  توصلت نتائج الدراسة أن مستوى تأثیر التصمیم الجرافیكي على العالمة التجاریة في

 . األردن من وجهة نظر الطلبة أنفسهم كان متوسطا  

  أن طلبة التصمیم الجرافیكي على علم كاٍف وذا مستوى مرتفع في مجال التصمیم

 .فیكي ودوره في ابتكار الهویة التجاریةالجرا

 أن وعي طلبة التصمیم الجرافیكي في مواصفات العالمة التجاریة ذو مستوى مرتفع. 
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مرتجيةات اللةوان فةي ( بعنـوان )  2556دراسة  عبد الوهاب، طارق عابدین إبراهیم )  .2
 ( تنمية كفايات التذوق الجمالي 

أمول األلوان، ومدى مسایرتها التجاه تطویر هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع وم

الكفایات المتعلقة بتذوق الجمال، وذلك على تجربة طالب التلوین التعلیمیة. عن طریق تحلیل 

محتوى بعض األعمال الفنیة الخاصة بالطالب كمجتمع أصلي وعینة ممثلة لهذه الدراسة، وتوزیع 

لجمع المعلومات واستطالع الرأي واالتجاهات  استبانة للطالب واألساتذة بصورة عشوائیة منظمة،

  .في ضوء المواقف التعلیمیة المختلفة التي یمرون بها

اتبعت الدراسة أدوات المنهج الوصفي التحلیلي؛ لحصر وتحلیل كفایات التذوق المتوفرة، 

وتوضیح أهم الخصائص الممیزة لتجربة طالب التلوین، واستشراف مستقبل عنصر األلوان في 

 .یتهاتنم

  :أهم النتائج

یمثل عنصر اللون في تجربة طالب التلوین أساس االهتمام في السعي إلى تحقیق النمو  -2

  .الفني واالرتقاء بالذوق الجمالي

حقیقة المعرفة باأللوان في العملیة التعلیمیة تعتمد على علوم وخبرات مكتسبة، ُیسهم فیها  -2

 .كبیرا  في تنمیة االستجابة لجمالیات اللون إحساس الطالب الذاتي باأللوان إسهاما  

تجربة طالب التلوین الل ونیة تجربة ممتدة، وعمیقة الجذور؛ تعكس اتجاه بصري منفتح نحو  -2

  .الثقافة والبیئة المحلیة

هنالك تمیز في مهارات المتعلمین الیدویة. مقابل ضعف في آلیة تناول المفردات الفنیة،  -4

 .وتحلیل األعمال الفنیة بشكل علميوالتعمق في قراءة 
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  :التوصيات

التأكید على حفظ التوازن بین الجانب النظري والعملي، والعمل على مراجعة وتأصیل  -2

 .بعض المفاهیم والمصطلحات الفنیة المستخدمة ضمن أدبیات تخصص التلوین

هداف الخطط والبرامج ضرورة االهتمام بتوفیر االمكانیات البشریة وغیر البشریة؛ لتفعیل أ -2

 .التعلیمیة

بث روح التنافس اإلیجابي بین الطالب، وتنویع األنشطة الفنیة في المواقف التعلیمیة  -2

 .المختلفة

كما اقترحت الدراسة مجموعة مداخل بحثیة للمدارسة، وٕاجراء المزید من الدراسات 

 .المستقبلیة المكملة لموضوع هذه الدراسة

أثر عناصر الهوية البصرية ( بعنوان )  2526یب شریف ) دراسة سهى ،  محمد أد .2

 ( المؤسسية في تحقيق الربط الذهني بين التصميم المؤسسي وأجنحة العرض

هو خلق عالقة، أو معنى مشترك بین معلومتین أو أكثر ال (  ( Connection الربط

الهتمام البالغ لكل من لها من ا(  Brand Image ) ینتمیان إلى نفس الفئة، وأن الصورة الذهنیة

المصمم والمتلقي للرسالة اإلعالنیة، نظرا  لما تقوم به الصورة الذهنیة من دور فعال في تكوین 

األراء واتخاذ القرارات وتشكیل السلوك. لذا أصبح تكوین الصورة الذهنیة اإلیجابیة التي تربط بین 

 Exhibition ) وجناح العرض ( Visual Corporate Identity ) الهویة البصریة المؤسسیة

Stand )  هدفا  أساسیا  یسعى لتحقیقه جناح العرض. وتكمن أهمیة البحث في كونه یحدد عناصر

 Mental الهویة البصریة المؤسسیة كمصدر أساسي لبناء جناح العرض وفي عملیة الربط الذهني

Connection ) ) بین التصمیم المؤسسي Corporate Design )  )  العرض.وجناح 
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ویهدف البحث إلى إثراء األفكار المستخدمة في تصمیم أجنحة العرض من خالل عناصر  

الهویة البصریة المؤسسیة وٕایجاد عالقة بینها وبین جناح العرض من أجل عملیة الربط الذهني 

وبالتالي عملیة تكوین الصورة الذهنیة والذاكرة والتذكر مع هذا الكم الكبیر من أجنحة العرض 

لمقامة. اتجه البحث لدراسة ماهیة الربط الذهني والصورة الذهنیة والتصمیم المؤسسیي وعناصر ا

 الهویة البصریة المؤسسیة.

و یعتمد منهج البحث على المنهج الوصفي التحلیلي القائم على اختیار نماذج من  

ي توصل تصمیمات ألجنحة عرض للتعرف على ممیزات وعیوب كل منها. ومن أهم النتائج الت

إلیها البحث هو ضرورة توافق شكل العالمة التجاریة والهیكل البنائي لجناح العرض، على الرغم 

من ضآلة التقید بشكل العالمة التجاریة في تصمیم أجنحة العرض مع التطور التقني والعملیات 

، الحدیثة لتصمیم شكل جناح العرض والذي یساعد على عملیة التذكر وینشئ رابطا  ذهنیا  

االستخدام الدقیق للشعار اإلعالني في تصمیم جناح العرض، من خالل تصمیم شكل الجناح قائما  

على الشعار اإلعالني من خالل النصوص الكتابیة ینشئ رابطا  ذهنیا  بین الهویة البصریة 

للسلعة  المؤسسیة وجناح العرض، تكرار لون المنتج أو العالمة التجاریة للتأكید على الصورة الذهنیة

أو الخدمة في جناح العرض، تصمیم أجنحة عرض تتوافق مع تصمیم نوافذ العرض لنفس 

المؤسسة خاصة الشركات التي تعنى بالساعات والمجوهرات، یعد من عملیات التذكر والربط 

الذهني الهامة جدا . و نستخلص من خالل نتائج البحث أن استخدام عناصر الهویة البصریة 

ع أساسي له األثر اإلیجابي في تصمیم أجنحة عرض تعد امتدادا  لـلـهویة البصریة المؤسسیة كمرج

المؤسسیة كون هذه األجنحة هي عنصر أیضا  من عناصر الهویة البصریة، في ظل سوق مقبل 

بشكل كبیر على إقامة معارض بشكل مستمر وبأعداد كبیرة یحتاج معها المتلقي على تكوین صورة 
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  ود عوامل تساعدة على عملیة الربط الذهني وبالتالي عملیة الذاكرة والتذكر.ذهنیة، من خالل وج

دور العالمة التجارية في تحقيق والء ( بعنوان)  2522دراسة مصطفى، خنفر )  .4

 (المستهلك

تهدف هذه الدراسة الى تسلیط الضوء على العالمة التجاریة التي تسعى المؤسسات 

مة تجاریة قویة تمكنها من تمییز منتجاتها عن باقي المنتجات االقتصادیة حالیا جاهدة لبناء عال

المنافسة والتي بدورها تسهل على المستهلك اقتناء المنتجات التي تلبي أذواقه دون التعرض لعناء 

البحث المضني و الطویل هذا من جهة،أما من جهة ثانیة فقد تعرضنا في بحثنا هذا الى والء 

م النقاط التي یجب على المؤسسة وضعه في سلم أولویاتها ،و ذلك المستهلك الذي یعتبر من أه

من خالل التقرب من المستهلك و العمل على التعرف على كل مشاكله،حاجاته و متطلباته و 

 اعطائه القدر الكافي من االهتمام و األهمیة و هذا لتحقیق رضاه وصوال الى كسب والئه.

مها المؤسسات هي خلق و تحقیق عالمة تجاریة لعل من أهم االستراتجیات التي تستخدو  

التي من شأن جذب المستهلك لها،و لهذا تطرقنا في بحثنا الى موضوع العالمة التجاریة و دورها 

 في تحقیق والء المستهلك.

 ، الدراسات االجنبية : ثانيا

   JACLYN SHERMAN RHOADS(  2557دراسة جاكلین شیرمن ، )  .2

 التي تخلق هویة بصریة ثابتة في الحمالت االعالنیة (  بعنوان ) عناصر التصمیم

 )DESIGN ELEMENTS THAT CREATE CONSISTENT VISUAL 

IDENTITIES IN ADVERTISING )   

اهتمت هذه الدراسة  بالشركات والمؤسسات تتطلع إلى التفریق وتمییز أنفسهم عن غیرهم  وزیادة 

على المعلنین التفریق بین أنفسهم في عقول المستهلكین المنافسة عبر اإلنترنت وفي المتاجر. یجب 
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من أجل خلق صورة الهویة البصریة الفعالة . تصمیم الهویة البصریة یمكن أن یساعد في هذا. 

 . بعض عناصر التصمیم قادرة على إجراء االنتقال األسرع في النمو و التمیز

الهویة البصریة ، وتصمیمها  هذه الدراسة تستكشف هذا مفهوم  الهویة البصریة ، صورة

وكیف أن هذه المفاهیم تؤدي إلى خلق والحفاظ على الهویة البصریة متماسكة من خالل الطباعة 

  .والویب

تصف هذه الدراسة الحالیة المواضیع التي تستخدم لتصمیم عناصر الهویة البصریة لتحدید 

ات و المنتجات و الخدمات أوجه التشابه واالختالف في تصمیم الحمالت الدعائیة للمؤسس

العالمات التجاریة انه تم استخدام  باستخدام تحلیل المحتوى النوعي. ووجد البحث أن معظم

 . عناصر التصمیم لصالحها لخلق هویة بصریة متسقة بین الطباعة ونظیرتها على االنترنت

قات ولوجية اللون و تطبيكسيبعنوان )  Rose Rider(  2552دراسة رایدر ، رووز)  .2

 ( التصميم الجرافيكي

 )Color Psychology and Graphic Design Applications( 

 تتناول هذه الدراسة تفضیالت اللون  للتصورات اإلنسانیة للعالم وتغیر عالقات الناس مع 

والتفضیل، وعلم النفس طوال العمر.  تظهر  اللون على اإلدراك البشري و تأثیر ،محیطهم

الرضع الذین تتراوح أعمارهم بین ثالثة أشهر من العمر، وعادة ما تتغیر مع تفضیالت اللون في 

التقدم في السن. بعض الردود على اللون قد تكون فطریة، وبعضها قد یكون مستفاد من الطبیعة أو 

، ویفضل عموما على أكثر نظرائهم الحارة باردة التي تساعد على االسترخاء الثقافة ، مثل األوان 

 إثارة. 
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اللون هو خفي ولكن مؤثرة بشكل واسع في التصمیم الجرافیكي. فإنه یتخلل التصمیم 

. االختالفات الطفیفة في اللون یمكن أن  الشعارات و الجرافیكي في التعبئة والتغلیف، واإلعالنات،

ر تقدم أو تدمر فعالیة التصمیم و لها آثار اقتصادیة هائلة على الشركات والمنتجات. سواء الجماهی

واعیة أو فاقد الوعي من تأثیر اللون،  یجعلها أصوال تستحق ألي اتصال البصریة. وقیمت الدراسة  

 االثار المشتركة من السطوع والتشبع و غیرها من القیم اللونیة تم تناولها في هذه الدراسة .

 " .افسيةتها: خلق أفضلية تناال هوية الشركة واتصبحث بعنوان " ( 2222) راي، جدراسة بالمر و  .3

Balmer & Gray ,(1999) " Corporate Identity and Corporate 

Communications: Creating a competitive advantage ". 

  : ملخص الدراسة

عطاء أهمیة أكبر لهویة الشركة عمال إاالتجاهات البیئیة الحدیثة تنصح رواد إدارة اال

مع  ا  ر تشاف مشاكل الهویة تصبح أقل تأثیكالقلیدیة وذلك بعد اكتشافهم أن الطرق الت .لتهاالواتص

ولیة االتصاالت االلتها، فالمرور الوقت، ویقترح الباحثین نظرة أكثر شمولیة لهویة الشركة واتص

ت التصااالت فیجب أن تصمم لدعم االذلك من اتص یجب أن تحدث صورة إیجابیة لما یتلو

لباحثین أنه إذا اتبعت إدارة الشركات هذه الطریقة شركة وتبني لها سمعة قویة، ویرى الل ولیةاال

 .باستطاعتهم تزوید شركاتهم بأفضلیة تنافسیة
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مة التجارية التأثير موقف الع بحث بعنوان " ( 2521) وألفورد،  الدراسة فیركلوث وكابی .4

 ".مة التجاريةالوصورتها على صدق الع

Faircloth, Capella & Alford ,(2015) “The Effect of Brand Attitude and 

Brand Image on Brand Equity”. 

  : ملخص الدراسة

دارة الناجحة، ونتائج االواجهت بعض التحدیات نتیجة لغیاب مة التجاریة قد الصدق الع

ل ارسال إشارات معینة المة التجاریة من خالعب بمصداقیة العالهذه الدراسة أثبتت أنه یمكن الت

مات التجاریة بناء صور ومواقف التي باستطاعتها التأثیر الت العااللوكالى المستهلكین، ویمكن 

مة التجاریة التركیز المة التجاریة. وتشیر النتائج أنه یجب على صانعي العالعلى مصداقیة الع

 .مة التجاریةالمة التجاریة عن طریق إدارة العالعلى مصداقیة الع

 ."  وية البصرية في التصميم الجرافيكياله( بحث بعنوان " 2522دراسة لیزلي كریك ، ) .1

Leslie E. Kirk (2013) " Visual Branding In Graphic Design " 

 ملخص الدراسة :

 النظر بغض و ، إلیه نذهب الذي المكان عن النظر بغض  بنا تحیط كلها التجاریة العالمات

 الشعارات صور خالل من علینا التجاریة العالمات هذه عرض یتم ، كمستهلكین نفعله ما عن

 العالمات هذه بها تدخل التي العملیة في نفكر ما ا  نادر  ، ذلك ومع یوم كل اإلعالنیة والحمالت

 من  فكرة كل. وصفه أوال   یجب ، اإلطالق على بیعه أو منتج أي إنتاج قبل حیاتنا التجاریة

 أو ، التجاریة العالمة جیةإستراتی تدعم ، الشركات بهذه الخاصة الشعارات إلى األولیة الرسومات
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 من أكثر التجاریة عالمته ختیارإل المستهلك سیقود ما حول اإلنتاج فریق اتخذها التي القرارات

 . منافسیه

  تجاریة عالمة یحمل منتج على الحصول تحاول عندما الصغیرة الشركات تواجهها واحدة مشكلة

 من وبدال   التجاریة العالمات صنع في متخصصة وكاالت استئجار تستطیع ال أنها هو ممیزة

 المبدعون أولئك حتى المصممین جمیع یعرف ال لكن و،  الجرافیك مصممي إلى تتحول  ذلك

. التجاریة للعالمة الترویج حملة في األعمال إستراتیجیة دمج وكیفیة  السوق بیانات دراسة منهم

 استراتیجیات وتطویر األسواق وتحلیل األبحاث إلجراء الالزم التدریب الكثیرون یملك ال و

 أعمى بشكل المشروع یدخل المصمم جعل إلى هذا یؤدي ، األحیان من كثیر في و.األعمال

 .إلنجاحه یكفي بما كبیرة والمیزانیة ا  ،بصری یكفي بما ا  قوی التصمیم یكون أن ویأمل

 إلنشاء ةطریق أفضل هي ما" ، السؤال على واحدة إجابة وجود عدم في المعرفة نقص یكمن

 هذه في الكثیر یعتمد إذ. بالمنتج خاصا فریدا   نهجا   یتطلب مشروع كل".  تجاریة؟ عالمة

 المستهدف الجمهور استجاب وكیف ا  تحدید المجال هذا في بالفعل إنجازه تم ما على العملیة

 أن المصممین على یجب ، تجاریة عالمة إنشاء في سابقة خبرة أو مسبقة معرفة بدون.  الیه

 ببساطة أو بالسوق خاصة أبحاث إجراء في ، الغالب في مدفوع وغیر ، ا  قی م ا  وقت یستثمروا

 العامة المعرفة ، حیث أنالعمیل توقعات تلبیة أجل من التصمیم مبادت على یعتمدون

 كبیر بشكل المصمم من مطلوبة التجاریة العالمة نجاح في تسهم التي العوامل أو بالعناصر

 نتیجة ، المعرفة هذه یمتلكون الذین المصممین من قلیل عدد هنالك ولكن ، العمل سوق في

 هذه في المؤثرة والعوامل البصریة التجاریة العالمات صناعة عملیات على البحوث إجراء عدم

  .العالم هذا عن المصمم عزل الى تؤدي وبذلك الصناعة
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 فیه تستخدم الذي والترتیب لنسبیةا واألهمیة المستغرق الوقت تحلیل هو الدراسة هذه من الهدف

 لمعرفة ،  تجاریة للعالمة بصریة هویة إنشاء في عام بشكل المقبولة التجاریة العالمة عوامل

 .الجمهور قبل من علیها التعرف یمكن كان إذا ما

آثر هوية الشركة البصرية على شخصية ( بحث بعنوان " 2524ار )ت جبَ زینادراسة  .6

 ." العالمة التجارية

Zeenat Jabbar (2014) " Impact of Corporate Visual Identity on Brand 

Personality " 

 ملخص الدراسة :

 أساس على إلیه ینظر الذي للمقدار ومعرفتنا فهمنا مدى توسیع إلى حاجة هناك إن یقال 

 بشخصیة الخاصة االتصال جهات أنها على ذلك و ، المؤسسیة البصریة الهویة عناصر

 الدراسة هذه تمد إذ. المستهلكین قبل من رىتُ  التي ، الشركات صورة وبالتالي  التجاریة ةالعالم

 خالل من ، واأللوان والشعار االسم وخاصة ،  المؤسسیة البصریة الهویة عوامل حول المعرفة

 العالمة شخصیة صفات و ، للشركات البصریة الهویة عناصر یتضمن شامل نموذج تطویر

 ارتباط على الدراسة هذه تركز و(. الكفاءة و اإلثارة و الصالبة و االخالص و رقيال)  التجاریة

 على ا  أیض الدراسة هذه وتركز. الشخصیة التجاریة العالمة بسمات التجاریة العالمات أنواع

 الخاصة اللونیة والمجموعات مختلفة شخصیة بسمات وارتباطاتها الشعارات من المختلفة األنواع

 .مختلفة تجاریة شخصیة سمات مع المختلفة التجاریة ماتالعال بهذه

 في النموذج هذا نظر مفاهیمي نموذج تطویر تم حیث ، الدراسة لهذه الكمي نهجمال اعتماد تم

 تأثیرها عن فضال   ، البعض بعضها مع الجماعي وارتباطها واللون والشعار التجاریة العالمة اسم

 إذا ما إلختبار سابقا   اختباره وتم استبیان إعداد تم وقد. التجاریة العالمة شخصیة تطویر في
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 كانت. للغرض مناسبة المستخدمة األداة وأن ، وموثوقة صحیحة اإلستبیان تركیبات كانت

 االتصاالت صناعة تمثل المختارة التجاریة العالمات وكانت ، البحث هذا مجتمع هي باكستان

-21 من عمریة شریحة مع ، الباكستاني الشباب نم عینات اختیار تم و. باكستان في الخلویة

 كان و. باكستان في الخلویة للخدمات استخدام أعلى تشكل العمریة الفئة هذه أن حیث ، 26

 جدولة تحلیل إجراء تم ثم ومن. عشوائیة كانت العینات أخذ وطریقة ، 2455 العینة حجم

 . اإلستبانة فرضیات نتائج الختبار تبادلیة

 شخصیة تطویر على كبیر إیجابي تأثیر لها البصریة الهویة أن إلى الدراسة هذه نتائج تشیر

 عناصر أن هي الدراسة هذه من خرجت التي الرسائل أقوى من واحدة و. التجاریة العالمة

 أساسیة تعتبر( التجاریة العالمة وألوان والشعار التجاریة العالمة اسم) وهي البصریة الهویة

 للتأثیر استخدامه لإلداریین یمكن نموذجا   الدراسة هذه توفر. التجاریة العالمة شخصیة لخلق

 التجاریة العالمة موقع تحدید في أیضا   ویساعد ، الشرائي وسلوكهم المستهلكین تصورات على

 . المنافسین بقیة عن تمییزها في

 أوجه التوافق واإلختالف: 

 : مع الدراسات السابقة في أن هذه الدراسةتفق ت  

حداث إلى تحقیق الداللة التعبیریة ، و یؤدي ام الشعارات التوظیف اللوني في تصمی أن .2

 . الجذب الجمالي للنتائج التصمیمیة

 في تصمیم الشعارات . توجد عالقة ارتباطیة بین الشكل والمضمون .2

تمكنها من تمییز منتجاتها عن باقي المنتجات لالمؤسسات  لها تسعىالشعارات تعد طریقة   .2

 .فسة المنا
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لمصمم والمتلقي لها من االهتمام البالغ لكل من اة للهویة البصریة أن الصورة الذهنی .4

 تصمیمیة .للرسالة ال

في نجاح  أن استخدام عناصر الهویة البصریة المؤسسیة كمرجع أساسي له األثر اإلیجابي .1

 المؤسسة .

ا  واضحا  في نجاح یشكل فارق في تصمیم الشعارات الفعال لالتجاهات الحدیثة ستخداماإل .6

 . إیصال الفكرة في الناحیة الجمالیة، و في إثراء المحتوى الوظیفي والجمالي

  :مع الدراسات السابقة في أن هذه الدراسةیختلف 

الشعار یعد أحد أهم مكونات الهویة البصریة و یعد هو النواة االساسیة في تصمیم الهویة  .2

 البصریة .

جة تحقق الهویة البصریة في تصمیم شعارات الجامعات در  هذه الدراسة تختص في دراسة .2

 االردنیة .

 یركز الباحث على أهمیة إتساق الهویة البصریة و عناصرها مع تصمیم الشعارات . .2

ویبین  درجة تحقق الهویة البصریة في تصمیم شعارات الجامعات االردنیةیقیس الباحث  .4

 ردنیة .نواحي القوة و الضعف في تصمیم شعارات الجامعات اال

الیة و بعض الدراسات السابقة ، مما سبق نتوصل الى ان هنالك أوجه تشابه بین الدراسة الحو 

 و بذلك تميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة فيما يلي :لكنها اختلفت مع بعضها ، و 

بين إنها تناولت درجة تحقق الهوية البصرية في تصميم شعارات الجامعات االردنية ، حيث ت

الرسالة المكونات االساسية في الهوية البصرية و نظم تصميمها ، العناصر البنائية في تصميم 
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و درجة تطبيق االتجاهات الحديثة في  و نواحي القوة و الضعف في تصميم الشعارات الشعارات

 تصميمها .
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 الفصل الثالث

  منهجية الدراسة
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 الفصل الثالث

( الطريقة و اإلجراءات )  

األداة و مجتمع الدراسة ، و عینتها ، و  تناول هذا الفصل وصفا  لمنهج الدراسة المستخدم ،ذ

التي تم إستخدامها ودالالت صدقها و ثباتها و تحدید متغیرات الدراسة و إجراءاتها والمعالجات 

 الدراسة . االحصائیة التي استخدمت الختبار الفرضیات و االجابة عن اسئلة

 منهج الدراسة :

للكشف عن درجة تحقق الهویة  الوصفي تحلیليستخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج الا

 وذلك، من وجهة نظر المصممین األردنیین،  البصریة في تصمیم شعارات الجامعات االردنیة

ل رأي المصممین من خال، كونه المنهج االقرب لموضوع الدراسة واالكثر فائدة لتوضیح المحتوىل

  .عن فقرات األداة المستخدمة في هذه الدراسةتصمیم الشعارات  ذوي الخبرة في

 مجتمع الدراسة :

ذوي الخبرة  للشعاراتالمجتمع الذي تم تطبیق هذه الدراسة علیه هو المصممین األردنیین 

 .االردن( سنوات 25-1( و )1-2)من 

 : الدراسة عينة

من كال  للشعاراتباختیار عینة عشوائیة من المصممین األردنیین  قام الباحث في هذه الدراسة

 و الجامعات مصمما  وتم اختیارهم عشوائیا  من مكاتب التصمیم والشركات 11الجنسین، وعددهم 

  .في المدن التالیة ) عمان ، إربد ، جرش ( األردنیة
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 بعد الدمج ةمتغيرات الدراسحسب  التكرارات والنسب المئوية، (1جدول ) 

 

 متغيرات الدراسةحسب  التكرارات والنسب المئوية، (2جدول )

 النسبة التكرار الفئات 

 25.9 22 سنة 22اقل من  العمر

 74.1 63 رثسنة فأك  22 

 81.2 69 بكالوریوس فأقل المؤهل العلمي

 18.8 16 ماجستیر 

 100.0 85 المجموع 

 

 النسبة التكرار الفئات المتغیر

 51.8 44 انثى الجنس

 48.2 41 ذكر 

 25.9 22 سنة 22اقل من  العمر

 69.4 59 سنة 33-22من  

 2.4 2 سنة 94-33من  

 2.4 2 سنة فاكثر 35من  

 5.9 5 مدبلو  المؤهل العلمي

 75.3 64 بكالوریوس 

 18.8 16 ماجستیر 

 69.4 59 سنوات 3-1من  عدد سنوات الخبرة

 30.6 26 سنوات 15-3من  

 100.0 85 المجموع 
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 أداة الدراسة

تحقق الهویة البصریة في تصمیم شعارات الجامعات قام الباحث بإعداد استبانة حول درجة 

بعد االطالع على األدب النظري والدراسات السابقة، واستخدم الباحث مقیاس لیكرت  الالردنیة

 .بشدة معارض، معارض، محاید، موافقبشدة،  موافقالخماسي: 

 صدق االداة :

من أساتذة التصمیم الجرافیكي والطلب  ثمانیةتم عرض االستبانة بصورتها األولیة على 

منهم بإبداء مالحظاتهم حول محاور االستبانة وأسئلتها وتناولها بالحذف واإلضافة والتعدیل، وقام 

الباحث في ضوء مالحظاتهم بإعداد االستبانة بصورتها النهائیة حیث أن االستبانة تحتوي على 

 سؤال. 22 واحد مكون منمحور 

ردنیة من وجهة االدرجة تحقق الهویة البصریة في تصمیم شعارات الجامعات  :المحور

  .ردناالنظر مصممي الجرافیك في 

 ثبات أداة الدراسة :

ذ بلغ إ ( كرونباخ ألفا ) حسب معادلة تم حساب االتساق الداخلي ،اةداألللتأكد من ثبات 

 لنسبة مناسبة لغایات هذه الدراسة.واعتبرت هذه ا، (1..5)

 : متغيرات الدراسة

 . شعارات الجامعات الالردنیة المتغیر المستقل : 

 .لجامعات األردنیةلالهویة البصریة  درجة تحقق المتغیر التابع:
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 جراءات الدراسة :إ

 تم اعداد الدراسة وفق الخطوات التالیة :

 االولى : الخطوة

ت السابقة وذلك لمقارنة كل من نتائج الدراسات السابقة مع نتائج بیان مجموعة من الدراسا .1

 .هذه الدراسة واألخذ بالتوصیات وتجنب تكرار عملیة التطبیق فیها

 العمل على إعداد ماد ة علمیة مرتبة ومنسقة تفید مجرى البحث في هذه الدراسة . .2

 الثانية : الخطوة

 .  المنهج المسحي الوصفيث ستتبع تحدد المنهج المتبع في هذه الدراسة بحي .1

 . تحدید مجتمع الدراسة والذي سیتم تطبیق هذه الدراسة علیه .2

 الثالثة : الخطوة

 وهنا تم اعداد الفصل التجریبي ) تصمیم االداة ( :

درجة  و الهویة البصریة للجامعات االردنیةإعداد استبانة تحوي عدد من األسئلة عن أهمیة   .2

 . في تصمیم شعارات الجامعات االردنیة لبصریة الهویة ا تحقق

لتأكد من صدق األداة وذلك عن طریق عرض االستبانة ونتائجها على مجموعة من األساتذة ا .2

 .المختصین في التصمیم الجرافیكي

 : تحدید مقدار المستوى والدرجة من خالل المعادلة التالیة .2
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 (1مقیاس )الحد األدنى لل -( 3الحد األعلى للمقیاس )

 (3عدد الفئات المطلوبة )          

     3-1            =1.33  

       3 

 إلى نهایة كل فئة.  (1.33)ومن ثم إضافة الجواب 

  .اإلجابة عن أسئلة الدراسة واختبار فرضیات الدراسة وعرض النتائج األخیرة .4

 ومنطقیا  . مناقشة النتائج التي تم التوصل إلیها، وتفسیرها علمیا   .1

 . وضع بعض المقترحات والتوصیات للدراسات التي ستقام الحقا  حول موضوع هذه الدراسة. 6

  .في األردن بهدف التطبیق واالستفادة من الدراسة وعرضهاالنتائج النهائیة  وضع 7. 
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 الفصل الرابع 

 نتائج الدراسة
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 الفصل الرابع

 ج الدراسةنتائ

تحقق الهوية البصرية في تصميم شعارات الجامعات االردنية من وجهة  درجةالسؤال االول: ما 

 نظر مصممي الجرافيك في االردن؟

 درجةالمعیاریة للإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابیة واالنحرافات 

ة من وجهة نظر مصممي الجرافیك في تحقق الهویة البصریة في تصمیم شعارات الجامعات االردنی

 والجدول أدناه یوضح ذلك. االردن،

تحقق الهوية البصرية  درجةلالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ، (3جدول )

مرتبة تنازليًا في تصميم شعارات الجامعات االردنية من وجهة نظر مصممي الجرافيك في االردن 

 حسب المتوسطات الحسابية

 الفقرات الرقم الرتبة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة المعیاري

2 2 
استخدام الرمز المناسب في شعارات 
الجامعات األردنیة یسهل انطباعها في ذهن 

 المتلقي
 كبیرة 687. 4.29

2 22 
كثرة استخدام العناصر مثل الرموز وغیرها 
في تصمیم شعارات الجامعات األردنیة 

 لمتلقيیسبب االرباك في ذهن ا
 كبیرة 931. 4.27

2 22 
یفضل استخدام االتجاهات الحدیثة في 

 كبیرة 734. 4.24 تصمیم شعارات الجامعات االردنیة

4 22 
یؤثر تطبیق االتجاهات الحدیثة في تصامیم 
 كبیرة 773. 4.21شعارات  الجامعات االردنیة على استجابة 
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 الفقرات الرقم الرتبة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

 الدرجة

 المتلقي لها

1 7 
میم یعد اللون من أهم العناصر في تص

 شعارات الجامعات االردنیة
 كبیرة 936. 4.20

6 21 
تسهم الهویة البصریة في إبراز شخصیة 

 كبیرة 875. 4.18 الجامعات االردنیة و تمیزها

7 2 
تساعد بساطة الشكل او الرمز في شعارات 
الجامعات االردنیة على سرعة ادراك 

 المتلقي
 كبیرة 789. 4.14

1 21 
ساسیة في تصمیم یمثل الشعار النواة اال

 الهویة البصریة للجامعات االردنیة
 كبیرة 910. 4.13

2 22 
تعمل الهویة البصریة للجامعات االردنیة 
على ترسیخ الصورة الذهنیة للجامعة في 

 عقل المتلقي
 كبیرة 1.028 4.12

یغلب على تصمیم شعارات الجامعات  22 25
 االردنیة المنهج التقلیدي في التصمیم

 كبیرة 983. 4.09

22 25 
االتجاهات  المعاصرة في تصمیم الشعارات 
هي األنسب الى فئة الشباب او طلبة 

 الجامعات
 كبیرة 1.054 4.09

22 26 

یعتمــــــد تجســــــید هویــــــة الجامعــــــات االردنیــــــة 
البصریة على إجادة توظیف مكونات الهویة 
البصـــــریة ) الشـــــعار ، المجموعـــــة اللونیـــــة ، 

 الكتابة ، الشعار اللفظي (

 كبیرة 906. 4.04

22 21 

استخدام انماط الخطوط التقلیدیة او 
الكالسیكیة في تصمیم شعارات الجامعات 
االردنیة یضفي انطباعا  بالتمسك بالتاریخ و 

 االصالة

 كبیرة 1.107 4.01

 كبیرة 786. 3.98تلعب الكتابات دورا  هاما  في التعرف  22 24
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 الفقرات الرقم الرتبة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

 الدرجة

 السریع على شعارات الجامعات االردنیة

21 21 
یعزز استخدام الخطوط المبتكرة في تمیز 

 الجامعة عن مثیالتها
 كبیرة 898. 3.95

26 2 
تسهم العالقات اللونیة مثل التضاد اللوني 

 كبیرة 904. 3.94 في تأكید تمیز و تفرد الشعار

27 22 
یوجد عالقة بین إختیار المجموعة اللونیة و 
فهم مضمون تصمیم شعارات الجامعات 

 االردنیة
 كبیرة 936. 3.93

21 1 
تتنوع االشكال في شعارات الجامعات 
االردنیة بین " االشكال العضویة و 

 الهندسیة "
 كبیرة 826. 3.91

22 27 
استخدام انماط الخطوط الحدیثة في تصمیم 
شعارات الجامعات االردنیة یضفي انطباعا  

 بالحداثة و المعاصرة
 كبیرة 1.009 3.87

25 24 
كرة خصیصا  في تصمیم الخطوط المبت

شعارات الجامعات االردنیة تساهم بشكل 
 ایجابي في تحقیق الهویة البصریة

 كبیرة 978. 3.86

تتسم مكونات تصمیم الشعار ) شكل ، لون  27 22
 ، كتابة ( بالوحدة و التجانس

 كبیرة 1.082 3.86

22 22 
الكتابات المستخدمة في تصمیم شعارات 

 ة و مقروءهالجامعات االردنیة واضح
 كبیرة 972. 3.76

22 26 
یتم االستفادة من الخصوصیة التصمیمیة  
للحروف و تسخیره في تصمیم شعارات 

 الجامعات االردنیة
 كبیرة 1.093 3.68

22 24 
یتم تصمیم شعارات الجامعات االردنیة 

 كبیرة 978. 3.68 بالتوافق مع باقي عناصر هویتها البصریة

 متوسطة 1.012 3.62في شعارات الجامعات  االشكال الموجودة 6 21
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 الفقرات الرقم الرتبة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

 الدرجة

االردنیة ال تعبر عن هویة الجامعات 
 بصورة ممیزة

26 25 
تم إستخدام القیم اللونیة و الدرجات اللونیة 
في شعارات الجامعات االردنیة بطریقة 

 سلیمة
 متوسطة 1.115 3.40

27 1 
ال یتم استخدام داللة اللون  في تصمیم 

 متوسطة 1.235 3.39 دنیةشعارات الجامعات االر 

21 2 
ال یسهم الشكل في تسلیط الضوء على 
جزیئات مهمة في شعارات الجامعات 

 االردنیة
 متوسطة 1.089 3.36

21 4 
دالالت االشكال المستخدمة في تصمیم 
شعارات الجامعات االردنیة واضحة و 

 مفهومة
 متوسطة 1.010 3.36

درجة تحقق الهویة البصریة في تصمیم   
 عارات الجامعات االردنیةش

 كبیرة 387. 3.92

 

، حیث (4.29-3.36المتوسطات الحسابیة قد تراوحت مابین )ان ( 2یبین الجدول )

استخدام الرمز المناسب في شعارات الجامعات األردنیة " والتي تنص على( 2رقم ) ةجاءت الفقر 

وبدرجة تقدیر  (4.29ابي بلغ )في المرتبة األولى وبمتوسط حس" یسهل انطباعها في ذهن المتلقي

( ونصها "كثرة استخدام العناصر مثل الرموز وغیرها 22تالها في المرتبة الثانیة الفقرة رقم )، كبیرة

في تصمیم شعارات الجامعات األردنیة یسبب االرباك في ذهن المتلقي" وبمتوسط حسابي بلغ 

لمرتبة الثالثة ونصها "یفضل استخدام ( في ا22كبیرة، وجاءت الفقرة رقم )وبدرجة تقدیر ( 4.27)

وبدرجة ( 4.24االتجاهات الحدیثة في تصمیم شعارات الجامعات االردنیة" وبمتوسط حسابي بلغ )
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ال یسهم الشكل في تسلیط الضوء على "ونصهما ( 4و   2تان )بینما جاءت الفقر كبیرة، تقدیر 

شكال المستخدمة في تصمیم شعارات جزیئات مهمة في شعارات الجامعات االردنیة"، و"دالالت اال

وبدرجة  (3.36بالمرتبة األخیرة وبمتوسط حسابي بلغ )الجامعات االردنیة واضحة و مفهومة" 

درجة تحقق الهویة البصریة في تصمیم شعارات الجامعات وبلغ المتوسط الحسابي ل .متوسطةتقدیر 

 كبیرة.وبدرجة تقدیر ( 3.92ككل ) األردنیة

تحقق الهوية  درجةفي  (<_ 0.05)هل توجد فروق ذات داللة إحصائية : الثانيالسؤال 

البصرية في تصميم شعارات الجامعات االردنية من وجهة نظر مصممي الجرافيك في االردن 

 تعزى لمتغيرات الجنس، والعمر، والمؤهل العلمي، وعدد سنوات الخبرة؟

 درجةل واالنحرافات المعیاریة استخراج المتوسطات الحسابیةتم  لإلجابة عن هذا السؤال

تحقق الهویة البصریة في تصمیم شعارات الجامعات االردنیة من وجهة نظر مصممي الجرافیك في 

ولبیان الفروق االردن حسب متغیرات الجنس، والعمر، والمؤهل العلمي، وعدد سنوات الخبرة، 

 وضح ذلك.تول أدناه ادوالج، اإلحصائیة بین المتوسطات الحسابیة تم استخدام اختبار "ت"

 أواًل: الجنس

 درجةالجنس على لثر المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار "ت" ، (4جدول )

تحقق الهوية البصرية في تصميم شعارات الجامعات االردنية من وجهة نظر مصممي الجرافيك 

 في االردن

 العدد الجنس
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

 مةقی
 "ت"

درجات 
 الحریة

الداللة 
 اإلحصائیة

 519. 83 648. 333. 3.94 44 انثى
    441. 3.89 41 ذكر

 



211 
 

تعــزى ألثــر  (<_ 0.05وجــود فـروق ذات داللــة إحصـائیة )عــدم  (4یتبـین مــن الجـدول )

تحقق الهویة البصریة في تصمیم شعارات الجامعات األردنیة حیث بلغـت قیمـة ت  درجةفي  الجنس

 (.5.122( وبداللة إحصائیة بلغت )5.641)

 ثانيًا: العمر
 درجةالعمر على لثر المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار "ت" ، (5جدول )

تحقق الهوية البصرية في تصميم شعارات الجامعات االردنية من وجهة نظر مصممي الجرافيك 

 في االردن

 العدد العمر
المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف
 المعیاري

 قیمة
 "ت"

درجات 
 الحریة

الداللة 
 اإلحصائیة

 754. 83 314. 400. 3.94 22 سنة 22اقل من 
    386. 3.91 63 سنة فأكر 22

فـي  العمـرتعـزى ألثـر  (<_ 0.05وجود فروق ذات داللـة إحصـائیة )عدم  (1یتبین من الجدول )

( 5.224ردنیة حیـث بلغـت قیمـة ت )تحقق الهویة البصریة في تصمیم شعارات الجامعات األ درجة

 (.5.714وبداللة إحصائیة بلغت )

 ثالثًا: المؤهل العلمي

على  المؤهل العلميلثر المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار "ت" ، (6جدول )

تحقق الهوية البصرية في تصميم شعارات الجامعات االردنية من وجهة نظر مصممي  درجة

 االردن الجرافيك في

 العدد المؤهل العلمي
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

 قیمة
 "ت"

درجات 
 الحریة

الداللة 
 اإلحصائیة

 773. 83 289.- 393. 3.91 69 بكالوریوس فأقل
    371. 3.94 16 ماجستیر
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تعــزى ألثــر  (<_ 0.05وجــود فـروق ذات داللــة إحصـائیة )عــدم  (6یتبـین مــن الجـدول )

تحقق الهویة البصریة في تصـمیم شـعارات الجامعـات األردنیـة حیـث بلغـت  درجةفي  يالمؤهل العلم

 (.5.772( وبداللة إحصائیة بلغت )5.212قیمة ت )

 عدد سنوات الخبرةرابعًا: 

 عدد سنوات الخبرةلثر المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار "ت" ، (7جدول )

في تصميم شعارات الجامعات الردنية من وجهة نظر مصممي  تحقق الهوية البصرية درجةعلى 

 الجرافيك في الردن

عدد سنوات 
 العدد الخبرة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

 قیمة

 "ت"
درجات 

 الحریة
الداللة 

 اإلحصائیة

 885. 83 146. 365. 3.92 59 سنوات 1-2من 

 25-1من 
 سنوات

26 3.91 .441    

عــدد تعــزى ألثــر  (<_ 0.05وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائیة )عــدم  (7) یتبــین مــن الجــدول

تحقـق الهویـة البصـریة فـي تصـمیم شـعارات الجامعـات األردنیـة حیـث بلغـت  درجـةفي  سنوات الخبرة

 (.5.111( وبداللة إحصائیة بلغت )5.246قیمة ت )
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 الفصل الخامس

 ئج والتوصياتااقشة النتنم
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 الفصل الخامس

 مناقشة النتائج والتوصيات

یتضــــمن هــــذا الفصــــل مناقشــــة النتــــائج التــــي توصــــل إلیهــــا الباحــــث فــــي هــــذه الدراســــة مــــع 

 التوصیات والمقترحات التي یراها مناسبة في ضوء تلك النتائج:

 ئج السؤال ونصه كاآلتي:امناقشة نت 

هةة نظةر مصةممي االردنيةة مةن وجتحقق الهوية البصرية في تصميم شعارات الجامعةات  درجةما 

 ؟الجرافيك في االردن

تعزى ألثر  (<_ 0.05)عند مستوى وجود فروق ذات داللة إحصائیة عدم تبین للباحث 

تحقق الهویة البصریة في تصمیم شعارات الجامعات األردنیة حیث بلغت قیمة ت  درجةفي  الجنس

وجود فروق ذات داللة عدم  للباحثوتبین ایضا   (.5.122( وبداللة إحصائیة بلغت )5.641)

تحقق الهویة البصریة في تصمیم شعارات  درجةفي  العمرتعزى ألثر  (<_ 0.05إحصائیة )

 وتبین (.5.714( وبداللة إحصائیة بلغت )5.224الجامعات األردنیة حیث بلغت قیمة ت )

 درجةفي  لعلميالمؤهل اتعزى ألثر  (<_ 0.05وجود فروق ذات داللة إحصائیة )عدم  للباحث

( 5.212تحقق الهویة البصریة في تصمیم شعارات الجامعات األردنیة حیث بلغت قیمة ت )

وجود فروق ذات داللة إحصائیة عدم  وتبین ایضا  للباحث (.5.772وبداللة إحصائیة بلغت )

(<_ 0.05)  تحقق الهویة البصریة في تصمیم شعارات  درجةفي  عدد سنوات الخبرةتعزى ألثر

 (.5.111( وبداللة إحصائیة بلغت )5.246لجامعات األردنیة حیث بلغت قیمة ت )ا
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حقق الهویة البصریة في تصمیم أوضحت نتائح الدراسة فیما یتعلق بالسؤال أن مستوى 

مرتفعة، ظهرت بدرجة  شعارات الجامعات االردنیة من وجهة نظر مصممي الجرافیك في االردن

وجاءت الفقرة رقم  .(4.29-3.36)ع أفراد عینة الدراسة ما بین حیث بلغ المتوسط الحسابي لجمی

استخدام الرمز المناسب في شعارات الجامعات األردنیة یسهل انطباعها في " والتي تنص على( 1)

تالها في ، كبیرةوبدرجة تقدیر  (4.29في المرتبة األولى وبمتوسط حسابي بلغ )" ذهن المتلقي

كثرة استخدام العناصر مثل الرموز وغیرها في تصمیم  ( ونصها "21)المرتبة الثانیة الفقرة رقم 

وبدرجة ( 4.27شعارات الجامعات األردنیة یسبب االرباك في ذهن المتلقي" وبمتوسط حسابي بلغ )

نصها "یفضل استخدام االتجاهات  ( في المرتبة الثالثة و22رقم )  كبیرة، وجاءت الفقرةتقدیر 

وبدرجة تقدیر ( 4.24" وبمتوسط حسابي بلغ ) الجامعات االردنیة الحدیثة في تصمیم شعارات

ال یسهم الشكل في تسلیط الضوء على جزیئات  "نصهما  و( 9و   3تان )بینما جاءت الفقر  كبیرة،

مهمة في شعارات الجامعات االردنیة"، و"دالالت االشكال المستخدمة في تصمیم شعارات 

وبدرجة تقدیر  (3.36بالمرتبة األخیرة وبمتوسط حسابي بلغ ) الجامعات االردنیة واضحة و مفهومة"

درجة تحقق الهویة البصریة في تصمیم شعارات الجامعات وبلغ المتوسط الحسابي ل .متوسطة

 كبیرة.وبدرجة تقدیر ( 3.92ككل ) األردنیة

استخدام الرمز المناسب في شعارات الجامعات األردنیة ویستدل الباحث مما سبق أن 

 .انطباعها في ذهن المتلقيیسهل 

كثرة استخدام العناصر مثل الرموز وغیرها في ومن خالل دراسة وٕاطالع الباحث وجد أن 

 .تصمیم شعارات الجامعات األردنیة یسبب االرباك في ذهن المتلقي
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مهمة الجزیئات الفي تسلیط الضوء على  ال یسهم الشكل واستدل الباحث من الدراسة ایضا  أن

 .الجامعات االردنیةفي شعارات 

 الدراسة : نتائج 

المناسب في شعارات الجامعات األردنیة یسهل انطباعها في ذهن  او الشكل استخدام الرمز .1

 .المتلقي

كثرة استخدام العناصر مثل الرموز وغیرها في تصمیم شعارات الجامعات األردنیة یسبب  .2

 .االرباك في ذهن المتلقي

 .في تصمیم شعارات الجامعات االردنیة یفضل استخدام االتجاهات الحدیثة .3

في تصامیم شعارات  الجامعات االردنیة على استجابة تؤثر تطبیق االتجاهات الحدیثة  .9

 .المتلقي لها

 .من أهم العناصر في تصمیم شعارات الجامعات االردنیة یعد اللون .3

حها و استخدام العالقات اللونیة في تصمیم شعارات الجامعات األردنیة یسهم في نجا .3

 تمیزها.

 .تسهم في إبراز شخصیة الجامعات االردنیة و تمیزها الهویة البصریة .7

على  تساعد شعارات الجامعات االردنیة تصمیم في بساطة الشكل او الرمز بأنالدراسة  ..

 .سرعة ادراك المتلقي

 .النواة االساسیة في تصمیم الهویة البصریة للجامعات االردنیة یمثل الشعار .4

تعمل على ترسیخ الصورة الذهنیة للجامعة في عقل  ریة للجامعات االردنیةالهویة البص .15

 .المتلقي
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 .المنهج التقلیدي في التصمیم یهایغلب عل شعارات الجامعات االردنیة معظم تصمیم .11

المعاصرة في تصمیم الشعارات هي األنسب الى فئة الشباب او طلبة  تاالتجاها .12

 .الجامعات

 ادة توظیف مكونات الهویة البصریةاالردنیة البصریة على إج یعتمد تجسید هویة الجامعات .13

 .(لونیة، الكتابة، الشعار اللفظيالشعار، المجموعة ال)

استخدام انماط الخطوط التقلیدیة او الكالسیكیة في تصمیم شعارات الجامعات االردنیة  .19

 .یضفي انطباعا  بالتمسك بالتاریخ و االصالة

 .ي التعرف السریع على شعارات الجامعات االردنیةدورا  هاما  ف تعطي الكتابات .13

 .یز الجامعة عن مثیالتهایاستخدام الخطوط المبتكرة یعزز في تم .13

 توصياتال : 

یوصي الباحث في ضوء ما توصلت إلیه هذه الدراسة من نتائج ومن منطلق التحسین والتطویر بما 

 :یلي

تصمیم شعارات الجامعات  ضرورة تبسیط و إختزال األشكال و الرموز المستخدمة في .1

 األردنیة .

 ضرورة إستغالل العالقات اللونیة بصورة سلیمة في تصامیم شعارات الجامعات األردنیة. .2

إستخدام خطوط واضحة و مقروءه في مساحات تصمیمیة مناسبة داخل تصامیم شعارات  .3

 الجامعات األردنیة .

ة و أهداف و رسالة كل جامعة إختیار األشكال ، األلوان ، الخطوط التي تدل على فلسف .9

 في تصمیم شعارها.
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 العمل على تصمیم شعار ممیز و مختلف لكل جامعة یمیزها عن باقي الجامعات. .3

اإلبتعاد عن الشعارات ذات التصمیم التقلیدي و المستهلك ، والتوجه الى إستخدام  .3

 اإلتجاهات الحدیثة في تصمیم الشعارات.

بكل جامعة أردنیة ، لما للهویة البصریة من أهمیة  اإلهتمام بتصمیم هویة بصریة خاصة .7

 في تمییز كل جامعة و نجاحها.

أثناء تصمیم الهویة  الحفاظ على إستخدام المجموعة اللونیة المستخدمة في تصمیم الشعار ..

 البصریة للجامعات األردنیة.

على  الحفاظ على النمط التصمیمي أو الطابع التصمیمي المستخدم في الشعار و تعمیمه .4

 باقي عناصر الهویة البصریة للجامعات األردنیة.

الحفاظ على إستخدام نفس نوع الخط الموجود في تصمیم الشعار في تصمیم عناصر  .15

 الهویة البصریة للجامعات األردنیة.

ضرورة عقد ندوات و ورشات عمل لمصممي الجرافیك في األردن لتوضیح الفارق ما بین  .11

 م .الهویة البصریة و الشعار له

 .عرض نتائج الدراسة على الجامعات األردنیة لبحث إمكانیة تطویر شعاراتهم  .12
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 عالم الكتب 
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، عمان : دار أسامة   2. ط أساسيات التصميم و مناهجه( . 2552الصقر ، ایاد ) -

 للنشر 

رسالة مجاستیر )منشورة ( كلیة   التصميمات المطبوعة(  2551)  صالح الدین ، امیرة -

 الفنون الجمیلة ، جامعة  االسكندریة ، جمهوریة مصر العربیة

عمان :  2. ط التصميم الجرافيكي : الشعار انموذجا( . 2522العاني ، اسامة بدري ، ) -

 دار اسامة للنشر و التوزیع 

 ، 1،ط والتعبيرية الوظيفية دالالتها التجارية العالمة .(2014) عباس باسم ، العبیدي -

  .والتوزیع للنشر االمواج دار ، عمان

ة عـــ. عمـــان االردن : دار الیوســـف للطبا التصةةةميم الجرافيكةةةي( . 2551العربـــي ، رمـــزي ) -
 .والنشر

، عمان: دار  2. طالعالمة التجارية وتصميم هويتها( .2526عمران، محمد فهمي ) -

 النشر 

. عمـان : دار االعصــار  اإلعةةالن بةين النظريةةة و التطبيةق( . 2522در )غیـث ، خلـود بـ -
 .العلمي

تكوين سمعة الشركة:الهوية والصورة ، ( 2552) غراهام داولینغ، ترجمة: ولید شحادة -
 .، المملكة العربیة السعودیة مكتبة العبیكان، الریاض والداء،

ة أداة من أدوات تحقيق الميزة تطوير صورة العالمة التجاري( . 2557محمد ، عبادة )  -
،  كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر. رسالة ماجستیر )منشورة(  التنافسية

 جامعة قاصدي مرباح ، جمهوریة الجزائر 

نشأة العالمة التجارية و تطورها ، محمد نبیل الشمري : اإلدارة واالقتصاد، مجلة الحوار،  -

  . 22،ص  (2552) ،2147العدد 
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( . 2552مزاهـــرة ، أیمـــن ســـلیمان و الصـــمادي ، محمـــد علـــي و العمـــري ، أشـــرف حمـــزة ) -
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 إستبانة( : 0الملحق )
 

 ،، وبركاته هللا ورحمة معليك السالم

 يقوم الباحث بإجراء دراسة بعنوان :

 "درجة تحقق الهوية البصرية في تصميم شعارات الجامعات االردنية"

 بوضع القائمة هذه فقرات على باإلجابة التكرم رجوا . الماجستیر رسالة لمتطلبات استكماال   وذلك

 ستستخدم المعلومات هذه جمیع بأن العلم مع إلجابتك، مناسبا   تراه الذي المكان في () اشارة

 تامة. بسریة وستعامل فقط، العلمي البحث ألغراض

 الكريمة استجابتكم على واإلمتنان الشكر جزيل لكم

  .………..………………………………….…………………… -:االسم 

            ذكر أنثى             :      جنس ال

سنة   15     ةسن 26- 42 سنة          22- 21      سنة  22قل من أ العمر: 

 فأكثر                    

   ماجستیر   بكالوریوس   دبلوم  المؤهل العلمي:

 دكتوراه

 .………..………………………………….……………………مكان العمل : 

 …..………………………………….……………………المسمى الوظیفي : 

 

 سنوات فأكثر  25 سنوات   1- 25   سنوات  2- 1 : عدد سنوات الخبرة

 الباحث: عماد ياسر العتوم
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تحقق الهوية البصرية في تصميم شعارات الجامعات االردنية من وجهة  درجةمحور الدراسة : 
 نظر مصممي الجرافيك في االردن

 

 

# 

 

 الفقرة

 

 

 موافق

 بشدة

 

 موافق

 

 محايد

 

 غير 

 موافق

 

 غير موافق

 بشدة

لجامعات استخدام الرمز المناسب في شعارات ا 1

 االردنية يسهل انطباعها في ذهن المتلقي
     

تساعد بساطة الشكل او الرمز في شعارات  2

 الجامعات االردنية على سرعة ادراك المتلقي
     

ئات ال يسهم الشكل في تسليط الضوء على جزي 3

 مهمة في شعارات الجامعات االردنية
  

 

   

 

ت شعارا دالالت االشكال المستخدمة في تصميم 4

 الجامعات االردنية واضحة و مفهومة
     

ة بين تتنوع االشكال في شعارات الجامعات االردني 5

 " االشكال العضوية و الهندسية "
     

ة االشكال الموجودة في شعارات الجامعات االردني 6

 ال تعبر عن هوية الجامعات بصورة مميزة
     

 يم شعاراتيعد اللون من أهم العناصر في تصم  7

 الجامعات االردنية
     

 

8 

رات ال يتم استخدام داللة اللون  في تصميم شعا

 الجامعات االردنية
     

 

9 

ي تأكيد تسهم العالقات اللونية مثل التضاد اللوني ف

 تميز و تفرد الشعار
     

 

11 

في  تم إستخدام القيم اللونية و الدرجات اللونية

بطريقة سليمة شعارات الجامعات االردنية  
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# 

 

 الفقرة

 

 

 موافق

 بشدة

 

 موافق

 

 محايد

 

 غير 

 موافق

 

 غير موافق

 بشدة

هم وفيوجد عالقة بين إختيار المجموعة اللونية  11

تصميم شعارات الجامعات االردنية مضمون  
     

ع على تلعب الكتابات دوراً هاماً في التعرف السري 12

 شعارات الجامعات االردنية
     

امعات الكتابات المستخدمة في تصميم شعارات الج 13

ومقروءهاالردنية واضحة   
  

 

   

 

رات الخطوط المبتكرة خصيصاً في تصميم شعا 14

حقيق الجامعات االردنية تساهم بشكل ايجابي في ت

 الهوية البصرية

     

جامعة يعزز استخدام الخطوط المبتكرة في تميز ال 15

 عن مثيالتها
     

61  لحروفالتصميمية ليتم االستفادة من الخصوصية  

نيةتصميم شعارات الجامعات االرد وتسخيره في  
     

استخدام انماط الخطوط الحديثة في تصميم   17

شعارات الجامعات االردنية يضفي انطباعاً 

والمعاصرةبالحداثة   

     

 

18 

كية في استخدام انماط الخطوط التقليدية او الكالسي

طباعاً شعارات الجامعات االردنية يضفي ان تصميم

واالصالةبالتمسك بالتاريخ   

     

 

19 

ة يغلب على تصميم شعارات الجامعات االردني

 المنهج التقليدي في التصميم
     

 

21 

 االتجاهات  المعاصرة في تصميم الشعارات هي

 األنسب الى فئة الشباب او طلبة الجامعات
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# 

 

 الفقرة

 

 

 موافق

 بشدة

 

 موافق

 

 محايد

 

 غير 

 موافق

 

 غير موافق

 بشدة

 يالرموز وغيرها فكثرة إستخدام العناصر مثل  21

رباك تصميم شعارات الجامعات االردنية يسبب اال

 في ذهن المتلقي

     

يم يفضل إستخدام االتجاهات الحديثة في تصم 22

 شعارات الجامعات االردنية
     

م جاهات الحديثة في تصامييؤثر تطبيق االت 23

لقي االردنية على استجابة المت شعارات الجامعات

 لها

  

 

   

 

وافق مع يتم تصميم شعارات الجامعات االردنية بالت 24

 باقي عناصر هويتها البصرية
     

وية يمثل الشعار النواة االساسية في تصميم اله 25

 البصرية للجامعات االردنية
     

ية هوية الجامعات االردنية البصر يعتمد تجسيد 26

على إجادة توظيف مكونات الهوية البصرية 

ر ، المجموعة اللونية ، الكتابة ، الشعا )الشعار

 اللفظي (

     

 تابة(ك لون، )شكل،تتسم مكونات تصميم الشعار   27

والتجانسبالوحدة   
     

 

28 

امعات تسهم الهوية البصرية في إبراز شخصية الج

وتميزهاة االردني  
     

 

29 

 تعمل الهوية البصرية للجامعات االردنية على

لقيترسيخ الصورة الذهنية للجامعة في عقل المت  
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 شعارات الجامعات االردنية
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 (8الملحق )

 قائمة بأسماء المحكمين

 مكان العمل الرتبة الكاديمية اإلسم

 لشرق األوسطجامعة ا أستاذ دكتور أحمد حسین وصیف

 جامعة فیالدیلفیا أستاذ مشارك شهاب أحمد خضیر

 جامعة الشرق األوسط أستاذ مشارك سعد جرجیس

 جامعة الشرق األوسط أستاذ مساعد دعد المفلح

 جامعة الشرق األوسط أستاذ مساعد باسم عباس العبیدي

 جامعة الشرق األوسط أستاذ مساعد محمود مراد

 جامعة فیالدیلفیا اعدأستاذ مس سهاد الدوري

 


